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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

1 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
1 นายกฤษณพล  สญัวงค์ 5911029510062

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

2 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
2 นางสาวชมภทัร อุปพงษ์ 5911029510049

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

3 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
3 นายวชิระ  สุทธิโภชน์ 5911029510047

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

4 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
4 นางสาวปริชาติ เสียงล ้า 5911029510030

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

5 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
5 นายภควตั  ดว้งมาก 5911029721008

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

6 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
6 นางสาวปิยธิดา  ผิวมณี 5911029721015

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

7 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
7 นางสาวศิรินธร  จัน่นาน 5911029721013

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

8 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
8

นางสาวสุธาทิพย ์ หนู
เหมือน

5911029721018
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

9 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
9

นางสาวจุฬารัตน์  ดวง
จนัทร์

5911029802003
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

10 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
10

นางสาวจีรภทัร   
พทุธสโร

6111029721004
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

11 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
11 นางสาวจารุวรรณ กาบูลย์ 5911029721014

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

12 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
12 ฟาดอนะห์  ฉิมฉ ่า 6111029721022

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

13 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
13 นายกวีวฒัน์  ทองดี 5911029721010

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

14 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
14 นางสาวกลิกา  หนูปาน 5911029510010

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

15 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
15 นายอภินนัท ์ เกียงเอีย 5911029510057

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

16 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
16 นางสาวกุลธิดา   ศรีเกตุ 6111029721008

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

17 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
17 นายเจษธวชั คชถ่ิน 5911029802024

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

18 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
18

นางสาวเจนจิรา เท่ียง
ธรรม

5911029802022
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

19 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
19

นางสาวบุษบากร  
ไพรินทร์

5911029510009
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

20 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
20

นางสาวอนงคน์าถ 
แกลว้กลา้

5911029510024
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

21 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
21

นางสาวกรรณิการ์ หลี
เหม

5911029448002
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

22 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
22 นางสาวยวุดี  ปานสิทธ์ิ 5911029510004

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

23 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
23

นางสาวนราภรณ์  ชมภู
วงษ์

5911029721005
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

24 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
24

นางสาวชนาภทัร ทิพย์
จนัทา

5911029510029
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

25 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
25 นายจตุรงค ์บุญขนัธ์ 5911029448015

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

26 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
26 นางสาวบุษกร ทองบวั 5911029510046

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

27 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
27

นางสาวปาริสา การต์
ฎีกานนท์

5911029448001
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

28 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
28

นางสาวจินดารัตน์  ราม
จนัทร์

5911029802002
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

29 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
29 นางสาวอรวรรณ พลฤทธ์ิ 5911029802018

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

30 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
30 นางสาวกุลกานต ์ทองสุข 5911029510028

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

31 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
31 นายสกุลเกียรติ  ไกรเทพ 5911029721009

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

32 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
32 นางสาวจิราภรณ์  คงดว้ง 5911029510016

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

33 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
33 นางสาวญาณี  สีหนู 5911029510006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

34 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
34

นางสาวกนกวรรณ  
นานชา้

5911029510060
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

35 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
35 นายณฐัพงศ ์ชุมอินทร์ 5911029721037

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

36 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
36 นายสิรดนยั  คงแกว้ 5911029510048

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

37 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
37

นายปิยพนัธ์  แสงศรี
จนัทร์

5911029721001
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

38 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
38 นายลทัธพล  แพงมา 5911029721029

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

39 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
39 นางสาวพรธีรา  ชูสุวรรณ 5911029510003

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

40 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
40

นางสาวณฎัฐกฤตา ทอง
เม่ง

5911029510037
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

41 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
41

นายภาณุพงศ ์ คงมานะ
เกียรติคุณ

5911029721030
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

42 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
42

นางสาวกมลกานต ์ลิลา
พนัธิสิทธ์ิ

5911029802008
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

43 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
43 นายธวชั  นารี 5911029510006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

44 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
44 นางสาวสุวีรยา  อนุภาพ 5911029510011

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

45 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
45 นางสาวอภิสรา เส็นจาง 5911029510052

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

46 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
1 นางสาวปิยธิดา เส็งหลวง 5911029448010

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

47 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
2

นางสาวกฤตยพร  
ภิญโญรัตนโชติ

6011029721012
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

48 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
3 นางสาวศรัญญา  ใฮงาม 6011029721002

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

49 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
4

นางสาวธรรมาภรณ์ ยวน
ใจ

5911029802006
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

50 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
5 นางสาวเกศวดี  สุทธิ 6011029721006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

51 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
6 นางสาวอรยา   เอียดปาน 6111029448004

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

52 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
7 นางสาววทนัยา  ทองเสง้ 6011029721007

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

53 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
8 นายนฤพล  สุจริตธุระการ 6011029721014

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

54 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
9 นายรณภพ  ทองแจง้ 6011029721015

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

55 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
10 นางสาวสุวภทัร  ทองช่วย 6011029721001

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง

56 ตรัง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
11 นางสาวคานซา   รัตน์ชู 6111029448002

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนยต์รัง ส านกังานชั้น 1 

อาคารดุสิตธารา อ.ห้วยยอด 
คุณสุชาดา ศรีปลอ้ง



15

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

57 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
1

นางสาวโสภิตา  ปราบ
พยคัฆ์

5911080320012
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

58 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
2 นางสาวณฎัฐา  เสียงเลิศ 6111080320015

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

59 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
3

นางสาวศิขรินทร์  รส
ผกัแวน่

5911080320056
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

60 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
4 นางสาวทินมณี จารัตน์ 5811080320046

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

61 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
5 นางสาวสุวารี  สมบติั 5911080320019

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

62 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
6 นางสาวณฐัวิภา  หีบทอง 5911080320064

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

63 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
7

นางสาวกุลิสรา  คลา้ย
พงษ์

6111080320018
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

64 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
8 นางสาวรัตนาภรณ์  โภคา 5911080320047

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

65 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
9

นางสาวสุภาพร  บ  ารุง
จิตร

5911080320030
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

66 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
10 นางสาวณฐมน ภูทองบ่อ 5811080320059

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

67 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
11

นางสาวสุภาพร  พิมพ
ขนัธ์

5911080320010
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

68 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
12

นางสาวจนัทร์จิรา  มา
บางครุ

6011080320010
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

69 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
13 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีเงิน 5811080320027

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

70 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
14 นางสาวเกศินี  ดีได้ 5911080320025

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

71 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
15 นางสาวชนนิกานต ์ วิถี 5911080320045

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

72 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
16 นางสาวชาลิสา  นาเขตร 5911080320065

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

73 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
17

นางสาวอิศราพร  พลาย
เถ่ือน

5911080320029
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

74 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
18

นางสาวนนัทิกา  เชิง
การณ์

6111080320001
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

75 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
19

นางสาวชชัดากรณ์ ศรี
ไกรภกัด์ิ

5811080320024
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

76 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
20

นางสาวทดัดาว ทรัพย์
ประเสริฐ

5811080320071
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

77 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
21 นางสาวรัตนากร รู้ลกั 6011080320008

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

78 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
22 นางสาวปภสัสรา  จูหลิม 6111080320010

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

79 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
23

นางสาวจุฑารัตน์ สุข
ประสงค์

5811080320040
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

80 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
24 นางสาวศุภาวี  หนูข  า 5911080320046

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

81 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
25 นางสาววรดา  จนัตรา 5911080320055

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

82 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
26 นางสาวธนพร ยอดเงิน 5811080320021

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

83 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
27

นางสาววรรณกร  เกิด
มากมี

5911080320057
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

84 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
28

นางสาวมุขรวีร์ ดอน
ไพรฮวบ

5811080320009
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

85 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
29 นางสาวสุภาพร  กระทอง 5911080320027

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

86 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
30 นางสาวพชัรพร  ไชโย 5911080320060

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

87 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
31 นางสาวสโรชา  ภุมมาลี 5911080320017

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

88 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
32

นางสาวปพิชญา  เนิน
ใหญ่

5911080320023
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

89 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
33 นางสาวจุฑามาศ  พลูทอง 5911080320050

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

90 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
34 นางสาวพณฐัดา  วรรักษ์ 6111080320008

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

91 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
35

นางสาวกลัยารัตน์ สุข
ประสงค์

6111080320012
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

92 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
36

นางสาวสกุลตรา พลบั
แกว้

5811080320064
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี



24

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

93 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
37

นางสาวศกุนตลา พลบั
แกว้

5811080320063
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

94 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
38 นางสาวสุกญัญา  กุลบุญ 5911080320031

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

95 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
39 นางสาวณฐัธิดา  ทองชิง 5911080320041

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

96 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
40 นางสาวบุษกร โพโส 6011080320015

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

97 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
41 นางสาวมณีรัตน์  มัง่มี 5811080320055

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

98 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
42

นางสาวชนญัชิดา  ช่าง
พอก

5911080320052
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

99 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
43 นางสาวทิวาพร  สีลานาม 5911080320007

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

100 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
44 นางสาวเยาวลกัษณ์  ล  าภา 5911080320053

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

101 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
45 นางสาวธญัญา พลูพิพฒัน์ 5811080320047

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

102 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
46

นางสาวศิริวรรณ  จ  านง
สุข

5911080320006
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

103 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
47

นางสาวรพีพรรณ สุข
เจริญ

5811080320018
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

104 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
48

นางสาวกมลธิดา เกตุ
จินดา

6011080320006
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

105 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
49

นางสาวธญัพร รักษอ์ารี
กุล

5811080320011
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

106 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
1 นางสาวมุทิตา จกัร์คุม้ 5811080320036

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

107 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
2

นางสาวนนัทิชา วงษบ์วั
งาม

5811080320069
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

108 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
3 นางสาวกณัลกัษณ์ ระถี 5811080320066

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี



28

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

109 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
4

นางสาวสุธาฬิณี แวน่
ประชา

5811080320023
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

110 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
5

นางสาววณฐัพร  สุภะ
รักษ์

5911080320004
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

111 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
6

นางสาวสุมนจนัทร์ วงั
ราช

5811080320004
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

112 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
7 นางสาวสุจิตรา เพช้ร์คง 5811080320032

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

113 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
8 นางสาวอาภสัรา จอมแกว้ 5811080320029

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

114 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
9

นางสาวอโรชา ทอง
โบราณ

5811080320050
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

115 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
10 นางสาวชลธิชา  ผสมทา 5911080320035

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

116 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
11 นางสาวสิริรัตน์ ยิง่สบาย 5811080320033

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

117 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
12

นางสาวศิริรัตน์ จนัทร์
เทศ

5811080320061
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

118 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
13

นางสาวจุฑามาศ ทอง
คลา้ย

5811080320053
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

119 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
14

นางสาวกุลธิดา  จาก
ปลอ้ง

5911080320043
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

120 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
15 นางสาวนิตยา อินทร์พนัธ์ 5811080320038

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

121 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
16

นางสาวสงกรานต ์แกว้
ประสิทธ์ิ

5811080320034
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

122 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
17

นางสาวเจนจิรา ระมัง่
ทอง

5811080320067
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

123 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
18 นางสาวหทัยา แพนอ้ย 5811080320042

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

124 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
19

นางสาวจินดารัตน์ 
จอมทอง

5811080320022
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

125 นครนายก
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
20 นางสาวอารีวลัย ์กอแกว้ 5811080320005

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

126 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
1 นายพงศกร  รอดเส็ง 6111081721002

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

127 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
2 นางสาวฐานภา  มียิง่ 5911081446001

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

128 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
3

นางสาวอโณชา  แสง
สวา่ง

5911081721047
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

ส่งท่ี ศูนยน์ครนายก อาคาร 5 ห้อง 511  เวลา 9.00 - 15.00  ติดต่อคุณธมลว
รรณ เปรมศรี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

129 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
4 นางสาวศิรดา  พิลาศจิตร 6011081446013

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

130 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
5 นางสาวจิราพชัร  บุญรักษ์ 5911081721023

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

131 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
6 นางสาวศศิธร  ภูศรีฤทธ์ิ 5811081320027

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

132 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
7 นางสาวลีลาภรณ์  ศรีภา 5811081320026

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

133 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
8

นางสาววรัญญา  เมือง
พนสั

5811081320009
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

134 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
9

นางสาวอนงคน์าถ  อาจ
สุนทร

5911081721029
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

135 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
10

นางสาวณปภา  ชีวะเสรี
ชล

5911081721006
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

136 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
11 นางสาวณฐันนัท ์ เป็งสม 5911081721052

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



35

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

137 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
12

นางสาวปรียาภรณ์ กอง
งาม

5911081320030
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

138 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
13 นางสาวกิติวดี  กวา้งขวาง 5911081721038

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

139 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
14

นางสาวธญัญรัตน์  เต
ภกัดี

6011081446006
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

140 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
15 นางสาวธวลัรัตน์ กนัสม 5911081320036

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

141 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
16 นางสาวกมลวรรณ  ใจดี 6011081721015

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

142 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
17 นางสาวสุนิษา  ทาอินเป็ง 6011081721016

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

143 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
18 นายไตรวิชญ ์ กิติตาล 6111081446003

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

144 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
19

นางสาวกฎภาพิมพ ์ หลา้
เจ

5811081320020
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



37

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

145 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
20 นายธนวฒัน์  บุญจา 6011081721024

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

146 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
21 นางสาววาทินี  ปินตาคง 5911081721017

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

147 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
22

นางสาวพรพลอย  พกุ
เนียม

5911081721067
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

148 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
23

นางสาวทรัพยอ์นนัต ์ค  า
ตัน๋

5911081721035
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



38

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

149 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
24 นายธนกร  กองแกว้ 5911081721012

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

150 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
25 นางสาวปณิตา  สุขเกษม 5911081721036

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

151 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
26 นางสาวศุภวดี  มาลีเศษ 5911081721068

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

152 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
27

นางสาวสรินยา  แสนมูล
แจ่ม

5911081320020
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



39

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

153 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
28 นางสาวสุนีรัตน์  แสงศรี 5911081320004

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

154 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
29

นางสาวสุวิษา  แสนปง
ผาบ

6011081721027
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

155 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
30

นางสาวมลัลิกา  บุญมา
ยอง

6011081320008
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

156 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
31 นายอิทธิพทัธ์  อินติใหม่ 5911081721009

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



40

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

157 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
32 นางสาวสุกญัญา  ยศนอ้ย 6011081320013

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

158 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
33 นางสาวศรินยา  จินาเดช 6111081721005

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

159 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
34 นางสาวชลธิชา  ปารีเสน 6011081320012

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

160 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
35

นางสาวจิราภรณ์ วงค์
สมศกัด์ิ

5911081320037
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



41

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

161 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
36 นายสุริยนั  จนัทร์แสง 6011081721023

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

162 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
37 นางสาวจุรียพ์ร  ปัดดาห์ 5811081320016

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

163 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
38 นางสาวอาศิรา  คนมาก 5911081320006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

164 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
39 นางสาวอรนุช  ขติัยะ 6011081721014

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



42

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

165 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
40 นายธวชัชยั  ธิรินทอง 6011081446011

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

166 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
41 นางสาววณิดา  ค  าปากูล 5811081320030

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

167 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
42

นางสาวนุชจรินทร์  
ธรรมสิทธ์ิ

5811081320014
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

168 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
43 นายวชิรวิทย ์ อรรถาวีย์ 5911081721064

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



43

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

169 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
44 นางสาวชริญญา  วงคปิ์ง 5911081320012

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

170 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
45 นายพีระพฒัน์  อุ่นพรม 5911081721033

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

171 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
46 นางสาวธนพร  โนมะวงศ์ 5911081446002

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

172 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
47 นางสาววลีพร  วรรณศรี 6011081320010

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



44

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

173 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
48

นางสาวกลวชัร  สุวรรณ
ศร

6111081721001
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

174 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
49

นางสาวจิรัตน์ติกาญจน์ 
 บุญวดัหงษ์

5811081320006
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

175 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
50 นางสาวณฏัฐนิชา  ก านาด 5911081320003

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

176 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
51

นางสาวประภาวลัย ์ 
ธรรมลงักา

6111081320001
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



45

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

177 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
52

นางสาวศิริยากร  
สอนนนฐี

5911081721024
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

178 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
53 นายมานะ  ยิง่พิทกัษก์ุล 5911081721025

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

179 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
54 นายวชัรพนัธ์  จนัธิมา 5911081721054

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

180 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
55

นายธนากร ประกิตธร
รังษี

5911081721078
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



46

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

181 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
56

นายชวรินทร์  สุวรรณ
พนัธุ์

5911081721040
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

182 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
57

นางสาวชุติมณฑน์  
พงษพ์ฒัน์

6011081721038
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

183 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
58

นางสาวณฏัฐนนัท ์ 
เหมง็ทะเหล็ก

5811081320015
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

184 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
59 นางสาวบุญยนุช  โนเล่ียม 5811081320003

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



47

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

185 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
60

นางสาวกนกวรรณ  จนั
ตะมะ

5911081320021
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

186 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
61 นางสาวธารวิมล  กนัค  า 6011081320002

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

187 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
62

นางสาวญานิศา  รุ่งธิติ
ธรรม

5811081320002
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

188 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
63

นางสาวสาเกต  หลอด
ทอง

5911081320010
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



48

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

189 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
64

นางสาวณฐัธิดา ราษฎร์
สามคัคี

5911081320029
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

190 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
65 นายอติพงษ ์ โปร่งเครือ 5911081721048

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

191 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
66 นางสาวจนันิภา  ฟักแฟง 5911081320025

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

192 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
67 นายศุภเชษฐ์  ทองค า 6111081721003

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



49

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

193 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
68

นางสาวเกตุวดี  ศิลาไศล
โศภิษฐ์

5911081721042
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

194 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
1 นางสาวอารียา  สุขสมยั 6011081446008

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

195 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
2 นายณฐัพงศ ์ พงษพ์รรณา 6011081721040

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

196 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
3 นางวชัรพงษ ์ ร่มร่ืน 6111081446002

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



50

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

197 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
4 นางสาวอภิชาดา  อว้นศิริ 6111081446010

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

198 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
5

นางสาวอินทุอร  อินทุ
โศภณ

6011081446004
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

199 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
6 นายศดาย ุ เรือนมูล 6011081721017

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

200 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
7 นายธีรดนย ์ แสนก่อ 6011081721030

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

201 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
8

นางสาวกลัญารัตน์  ดวง
ประทีป

6111081721023
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

202 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
9 นายศิวกร  ฤทธ์ิเทวา 6111081721006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

203 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
10

นางสาวภานุชนารถ  
สอาดลว้น

5911081721004
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

204 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
11 นายณฐัเกียรติ  เดชหาญ 5911081721021

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



52

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

205 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
12 นายเอกนุพทัธ์  ปันทา 6011081721029

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

206 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
13

นางสาวธญัญารัตน์  
เหรียญทอง

6011081721052
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

207 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
14 นางสาวพชัรพร  ริมมกุล 6011081446002

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

208 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
15 นางสาวกนัตฤ์ทยั  สุริยน 5811081320019

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



53

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

209 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
16

นางสาวเฌอลิณญ ์ 
อฑัฒพ์ฒันารากุล

5911081446016
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

210 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
17

นางสาวสุวธิดา  ฟองอิน
ตา

5811081320018
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

211 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
18

นางสาวอรกญัญา  ทิพย์
อุด

5811081320021
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

212 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
19

นายสรรเสริญ  
บรรดาศกัด์ิ

5911081446010
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



54

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

213 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
20 นายวชัรพงษ ์ คงมัน่ 6111081721010

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

214 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
21 นายพงศกร  ปัญญาอินทร์ 6011081721018

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

215 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
22 นายพีรวิชญ ์ จิตตธรรม 5911081446006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

216 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
23 นางสาวจรรยา  ทาทอง 6011081721021

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี



55

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

217 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
24

นางสาวชลิตตา  สาย
สุวรรณ

6011081721039
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

218 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
25 นางสาวณฐัชา  หารมาก 6011081721037

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

219 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
26

นางสาวเสาวลกัษณ์  
หลา้ธิ

6011081721042
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

220 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
27 นายชลธี  ไชยวงค์ 5911081721022

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

221 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
28 นายกมลทอง  สงัขจิตต์ 5911081446009

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

222 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
29 นางสาวกฤติกา  เส็งสาย 6111081446006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

223 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
30 นายกิตติชยั  ยีสิ่บแสน 6111081446008

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี

224 ล าปาง
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
31 นางสาวปรียาพร  สือโจ 6011081721026

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนยล์  าปาง อาคารดุสิตา คอฟฟ่ี
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

225 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
1

นางสาวกญัญา รอด
เจริญชยั

5911022446286
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

226 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
2 นางสาวดนุลดัดา งามถ่ิน 6111022446136

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

227 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
3 นางสาวณิชชา ปิตติวณิชย์ 5911022446065

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

228 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
4

นางสาวพิมพวิ์ภา ร่ืน
อารมณ์

6011022446325
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

229 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
5 นายกิตติศกัด์ิ สายแวว 5911022446316

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.63 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

230 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
6

นางสาวสุภทัตรา โค
จริยาวฒัน์

5911022446247
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

231 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
7

นางสาวไข่มุก อินทร
พานิชย์

6011022446295
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

232 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
8 นางสาวอารยา ใจเจริญ 6011022446114

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

233 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
9

นางสาวกญัญว์รา 
สงัคหะพงศ์

5911022446246
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.64 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

234 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
10

นางสาวสุริยาพร เปรม
ปรีดา

6011022446105
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

235 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
11 นางสาวพรพฒัน์ บวัสม 5911022446270

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

236 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
12

นางสาววนัทนีย ์สายบุญ
สา

6011022446054
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

237 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
13

นางสาวสิริกาญจน์ 
ประเสริฐรัตน์

5911022446334
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.65 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

238 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
14 นางสาวกนกพร กอเซ็ม 6011022446215

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

239 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
15 นางสาวสุนิตา เอ่ียมศิริ 5911022446260

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

240 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
16

นางสาวจิรภทัร์ ทอง
ประภา

6011022446172
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง



61

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

241 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
17

นางสาวพิมพลอย หม่ืน
ตุม้ไพร

6011022446257
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.66 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

242 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
18

นางสาวเกียรติสุดา ขาว
กระโทก

6111022446018
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

243 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
19 นางสาวรุ่งทิพย ์ถ่ินจบก 6011022446317

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

244 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
20 นางสาวปิยะพร วงกลาง 5911022446219

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

245 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
21 นายพงศธ์ร หงษศ์รีจนัทร์ 6111022446057

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.67 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

246 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
22

นางสาวพิมพล์ภทัธ์ เวน้
บาป

6011022446124
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

247 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
23 นางสาวภวิตา อนับุรี 6111022446094

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

248 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
24

นางสาวณฐัวรา โคตร
ทะแก

6011022446223
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

249 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
25 นางสาวอนุรักษ ์บุญเลิศ 5911022446273

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.68 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

250 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
26

นางสาวพิมพกานต ์เวียง
ทอง

6111022446137
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

251 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
27 นางสาวจามรีย ์จกัรเงิน 6011022446201

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

252 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
28 นายนราวิชญ ์สารค าแปง 6011022446285

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

253 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
29 นางสาวมนธญา บุตตะ 6011022446290

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.69 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

254 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
30

นางสาวธิดารัตน์ พทุธ
มาตย์

6011022446064
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

255 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
31

นางสาวชนาพร ภทัรพล
สุขฤดี

6111022446091
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

256 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
32 นางสาวธญัพิชชา ณะแกว้ 6011022446118

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

257 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
33 นางสาวธนภค เรือนเงิน 6011022446005

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.70 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

258 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
34 นางสาวศิริพรรษา ศรีสุข 6111022446026

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

259 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
35

นางสาวรัชนีกร มูลศรี
แกว้

6011022446007
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

260 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
36

นางสาวภทัรวรินทร์ ขาว
เอ่ียม

5911022446234
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง



66

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

261 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
37

นางสาวชญาพทัธ ตนั
อารีย์

5911022446090
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.71 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

262 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
38 นางสาวจิตตานนัท ์มาทา 6111022446096

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

263 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
39

นางสาววงศต์ะวนั ข  า
แผลง

6011022446193
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

264 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
40

นางสาวปัทมวรรณ มณี
อ่อน

6011022446024
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

265 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
41

นางสาวพิมพล์ภสั พินิจ
พงษ์

6111022446076
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.72 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

266 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
42

นางสาวแพรวพรรณ รัง
สวสัด์ิจิตร์

6011022446044
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

267 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
43

นางสาวกรรณิกา ลี
สุวรรณ์

6011022446162
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

268 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
44

นางสาวลลิตา จนัทร์
สุวรรณ์

5911022446228
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง



68

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

269 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
45

นางสาวณฏัฐธิดา พรหม
มา

6111022446121
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.73 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

270 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
46 นางสาวชยตุา มะลิหอม 6111022446117

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

271 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
47 นางสาวอุษา กุมภาว์ 5911022446222

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

272 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
48 นางสาวสถิตาภรณ์ ภกัดี 5911022446259

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

273 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
49 นางสาวศิวรักษ ์สาลีพนัธ์ 6011022446030

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.74 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

274 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
50 นางสาวนลทัพร อุตส่าห์ 5911022446226

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

275 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
51 นางสาวปริฉตัร ฤทธ์ิรงค์ 5911022446301

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

276 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
52

นางสาวณฐักาญจน์ 
พรามณี

6011022446303
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง



70

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

277 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
53

นางสาวชนิษฐา ศรี
สุวรรณ

6111022446104
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.75 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

278 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
54

นางสาวพิมพรั์มภา 
อินทร์กลดั

6011022446074
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

279 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
55 นางสาวทิพยวิ์มล เพชรคง 6011022446313

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

280 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
56 นางสาวมนญัชยา แก่นอิน 5911022446330

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

281 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
57

นางสาวธารารัตน์ พทุธ
รัตน์

6011022446177
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.76 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

282 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
58 นางสาวนาเดีย อีซอ 6011022446196

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

283 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
59 นางสาวธนชัพร จ าเกาะ 6111022446035

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

284 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
60

นางสาวปัญจะศรี  แต้
เจริญกุล

6011022446066
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

285 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
61

นางสาวดลพร จิตร์
สุวรรณ

6111022446128
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.77 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

286 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
62

นางสาวพรรษชล 
ศราวรณ์พงศ์

6011022446262
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

287 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
63 นางสาวสุคนธา เศวตะดุล 5911022446107

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

288 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
64

นางสาวพชัรา กฤษณ
เศรณี

5911022446307
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

289 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
1 นางสาวปุษยา เหล่าฤทธ์ิ 5911022446282

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.78 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

290 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
2 นางสาวญาณินท ์ชนะ 6011022446286

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

291 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
3 นางสาวจารุวรรณ สิงห์ชยั 6011022446113

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

292 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
4 นางสาวธนัยพร ค  าภูษา 6011022446152

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

293 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
5

นางสาวอริสรา เอ่ียม
สกุลวฒันา

6011022446213
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.79 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

294 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
6 นางสาวสุภคั พิกุลเทพ 6011022446068

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

295 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
7

นางสาวธนัยช์นก ตั้งเลิศ
วิชชา

6011022446050
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

296 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
8

นางสาววิริยะพรรณ 
พรรษา

6011022446170
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

297 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
9 นางสาววณิชยา อินปัญญา 6011022446306

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.80 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

298 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
10 นางสาวชลธิชา สนัจร 6011022446081

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

299 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
11 นางสาวจิดาภา สดบัรส 6111022446122

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

300 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
12

นางสาววรรษรัตน์ 
ประเสริฐแกว้

6011022446058
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง



76

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

301 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
13 นางสาวอนญัญา ฉุยฉาย 6111022446068

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.81 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

302 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
14

นางสาวรสิตา คูหาเปรม
กิจ

6011022446171
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

303 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
15 นางสาวพิจิรา เครือแกว้ 6011022446151

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

304 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
16

นางสาวณฎัฐณิชา กอง
เกตุ

6111022446135
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง



77

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

305 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
17 นางสาวปิยชาติ ธรรมรจน์ 6011022446061

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.82 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

306 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
18 นางสาวสรินนา ป่ินวิเศษ 6011022446079

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

307 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
19

นางสาวเนตรชนก 
สุนทรสุข

6011022446093
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

308 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
20 นางสาวสุปรียา น่าชม 6111022446044

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง



78

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

309 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
21

นางสาวพลอยณปภชั 
อนนัตว์ชัรกุล

6011022446139
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.83 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

310 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
22

นางสาวนภสรณ์ ขนั
ศึกษา

5911022446221
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

311 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
23

นางสาวป่ินประภา สีดา
พงษ์

6011022446307
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

312 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
24

นางสาวพรรณิภา ทอง
หล่อ

6011022446004
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

313 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
25 นางสาวโสระยา หล าผ้ึง 6111022446129

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.84 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

314 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
26 นางสาวภารดี เลิศนากิจ 6011022446157

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

315 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
27 นางสาวอารียา ยศค าลือ 6011022446088

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

316 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
28 นางสาวปุณยนุช แซ่ล้ี 5911022446122

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

317 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
29 นางสาวธนญัญา มีแสง 6011022446221

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.85 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

318 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
30 นางสาววรัชยา สกุลมา 6011022446234

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

319 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
31 นางสาวนพวรรณ คชเดช 6011022446216

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

320 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
32 นางสาวจารุวรรณ ค าสตัย์ 5911022446279

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

321 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
33

นางสาวญาตาวี บุญ
ประคอง

6011022446180
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.86 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

322 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
34 นายกฤตเมธ ศิลาอาสน์ 5911022446267

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

323 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
35 นางสาวนรมน เสมสฤษด์ิ 6011022446078

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

324 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
36 นางสาวอจัฉรา แสงกนั 6011022446217

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

325 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
37 นางสาวก่ิงสุคนธ์ ผ่านผล 6011022446090

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.87 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

326 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
38 นางสาวสุวีรพร ศรีมงคล 6011022446016

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

327 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
39 นางสาวเกษสุดา อนันอก 6111022446037

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

328 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
40

นางสาวรักตาภา คตพ
เนาว์

6111022446069
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

329 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
41

นางสาวอจัฉริยา เกิน
กลาง

6011022446075
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.88 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

330 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
42 นางสาวสุทธิดา อาสากุล 6111022446063

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

331 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
43

นางสาวณฐัฐินนัท ์เกย
รัมย์

6111022446025
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

332 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
44 นางสาวธนพร แกว้ปัญญา 6111022446144

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

333 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
45

นางสาวกนกอร เกียรติ
จรุงพนัธ์

6111022446034
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.89 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

334 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
46 นางสาวธิดารัตน์ ทองวนั 6111022446019

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

335 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
47 นางสาวณฐัวดี ดิเรกโภค 5911022446327

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

336 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
48

นางสาวณฐักานต ์
สมานญาติ

6011022446191
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

337 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
49 นางสาวศิรินภา หอมนาน 6011022446283

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.90 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

338 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
50

นางสาวศุภรัตน์ สนัติ
สงวน

6011022446273
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

339 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
51 นางสาวอาทิตยา นอ้ยสารี 6011022446186

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

340 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
52 นางสาวอริษา วงศพ์ยคัฆ์ 6111022446130

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

341 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
53 นางสาวลลิตา อินนาทร 6011022446094

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.91 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

342 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
54 นางสาวอารียา ชาค ามูล 6111022446033

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

343 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
55

นางสาวจินดารัตน์ พิม
สะกะ

6011022446187
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

344 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
56

นางสาวธนาพร บุญศรี
วงค์

6011022446166
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

345 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
57 นางสาวสิริมา ใจหาญ 6011022446110

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.92 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

346 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
58 นายธนัวา บูรณวนิช 6011022446231

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

347 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
59 นางสาวนฤมล ประวิเศษ 6111022446120

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

348 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
60 นางสาวรชานนัท ์ด าดา 5911022446312

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

349 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
61

นางสาวนบัพระพร 
ศาลาดี

6011022446184
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.93 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

350 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
62 นางสาวยรุดา สาครขนัธ์ 6011022446312

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

351 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
63

นางสาวอฉัราวรรณ วิน
ทะไชย

6011022446239
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

352 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
64 นางสาวลลิตา ค  าเลิศ 6111022446132

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

353 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
65

นางสาวพรพรหมพรรณ
 กนัทอง

5911022446283
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.94 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

354 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
66

นางสาวภทัรวรินทร์ ธง
ยศ

6011022446253
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

355 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
67

นางสาวธนัยช์นก พลู
พิพฒัน์

6111022446125
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

356 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
68

นางสาวปลายฟ้า พิสิษฐ์
กุล

6011022446267
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

357 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
69 นางสาวภณัฑิรา กนัชิโน 6011022446160

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.95 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

358 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
70

นางสาวศุภลกัษณ์ รักษา
พนัธ์

6011022446096
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

359 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
71

นางสาวปดิษฐ์พร ทพั
ละคร

6011022446120
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

360 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
72

นางสาวพรนภา ทิพย์
หิรัญ

6111022446108
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

361 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
73

นางสาวอรสา ธีรวฒิุ
โรจน์

6011022446100
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.96 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

362 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
74

นางสาวกล่ินสุคนธ์ สุข
เกษม

5911022446280
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

363 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
75

นางสาวกนกวรรณ์ 
รัตนาวิล

6011022446305
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

364 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
76

นางสาวพิมพาภรณ์ สุข
ทา้ว

6011022446222
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง



92

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

365 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
77 นางสาวนุสรา ประดาพล 6011022446143

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.97 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

366 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
78

นางสาวจิรากรณ์ สรม
หาจนัทร์

6111022446148
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

367 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
79 นางสาวนริศรา กาหา 6111022446102

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

368 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
80 นางสาวสุริยาวดี ยิม้สรวล 6011022446278

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

369 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
81

นางสาวชนิกานต ์หิรัญ
สินสุนทร

6111022446017
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.98 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

370 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
82 นางสาวนฤมล ทองวิมล 6111022446023

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

371 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
83

นางสาวเบญจลกัษณ์ 
เอมหยวก

5911022446250
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

372 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
84

นางสาวศศิกานต ์ปาน
อินทร์

6111022446062
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

373 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
85 นางสาวสุพิชญา เสง่ียมอยู่ 6011022446292

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.99 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

374 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
86 นางสาวอภิญญา อุ่นเรียน 6011022446121

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

375 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
87

นางสาวพอหทยั ศรีรา
จนัทร์

6111022446016
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

376 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
88

นายไกรสิทธ์ิ กรุณา
พิทกัษ์

5911022446284
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

377 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
89

นางสาวนีรนาถ สายบุญ
ยงั

6111022446092
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.100 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

378 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
90

นางสาวกนิษฐา 
อินทรพรหม

6111022446075
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

379 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
91

นางสาวพิชามญธุ์ เพียง
ล้ิม

6011022446069
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

380 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
92 นางสาวเขมิกา ยงัประยรู 5911022446276

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

381 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
93

นางสาวรินทร์อารี พนัธ์
จนัทร์

6111022446050
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.101 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

382 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
94

นางสาวนนัทน์ภสั ภูบุญ
เติม

6011022446208
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

383 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
95 นางสาวเมษา พานทอง 5911022446215

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

384 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
96

นางสาวณฐัวดี ศรันยู
ญาติวงศ์

6011022446256
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

385 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
97

นางสาวกวินทรา พงษ์
ศาสตร์

5911022446319
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.102 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

386 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
98

นางสาววนัวิสา ป้ัน
บรรจง

5911022446195
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

387 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
99 นางสาวสรชา ทองเงิน 6011022446194

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

388 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
100 นายทิวตัถ ์แสงเพช็ร 6111022446047

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง



98

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

389 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
101 นายธนากรณ์ มีสมบูรณ์ 6011022446293

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.103 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

390 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
102 นางสาวกษมา พิมพเ์สน 6011022446244

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

391 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
103

นางสาวจิรัฐติกาล แสง
มณี

6011022446323
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

392 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
104 นางสาวณฐักุล ชูช่วย 6011022446027

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

393 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
105 นางสาวภูริมาศ ศรีบุรมย์ 6011022446308

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.104 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

394 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
106 นางสาวสิทธิณี รักหาบ 6011022446164

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

395 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
107

นางสาวเวธกา ไชยพล
ฤทธ์ิ

5911022446289
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

396 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
108 นางสาวกนกอร หนูเชต 5911022446225

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

397 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
109 นางสาวกลัยรัตน์ ผุดผาย 6111022446106

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.105 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

398 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
110 นางสาวเบญ็จมาศ ชยัทอง 6111022446140

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

399 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
111

นางสาวฐิติรัตน์ รัตนา
ภรณ์

6011022446326
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

400 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
112

นางสาววรณนั วงศวิ์จิ
ตราภรณ์

6011022446324
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

401 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
113 นางสาวมาริสา พรหมชาติ 6011022446021

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.106 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

402 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
114

นางสาววิรินทร์ญา อธิ
นนทนิ์ธิพร

6111022446139
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

403 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
115

นางสาวกญัญารัตน์ ยงั
รอด

6011022446146
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

404 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
116 นางสาวณฐัณิชา มะเส็ง 5911022446333

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

405 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
117 นางสาวปภาวี เสาวพงศ์ 6011022446176

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.107 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

406 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
118

นางสาวบุษยนุช ไชยนา
พนัธ์

5911022446298
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

407 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
119 นายธนนนัท ์บ ารุงพฤกษ์ 6011022446026

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

408 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
120 นายณฐัศกัด์ิ ชุมคง 6011022446029

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

409 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
121

นางสาวอมีนา บ่าวแช่ม
ชอ้ย

6011022446269
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.108 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

410 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
122 นางสาวจุฑามาศ มณีรัตน์ 6111022446007

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

411 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
123 เด็กหญิงภณัฑิรา แสงมณี 5911022446292

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

412 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
124

นางสาวกนกณฐั จตุรักษ์
สมยั

6111022446077
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

413 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
125 นางสาววิมลสิริ อุ่นพนัธ์ 6011022446147

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.109 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

414 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
126

นางสาวธิดารัตน์ อตัโถ
ปกรณ์

5911022446248
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

415 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
127

นางสาวณิชกานต ์สม
ทิพย์

6011022446055
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

416 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
128 นางสาวชนสัฐา ศรีหมอก 6011022446019

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

417 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
129

นางสาวภทัราพร สุข
ตลอดกาล

6111022446045
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.110 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

418 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
130

นางสาวสุมาลินี อ่อน
เกล้ียง

6111022446072
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

419 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
131

นางสาวปิยวรรณ วงศ์
สวสัด์ิ

5911022446238
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

420 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
132 นางสาวเมยาวี สุขผสาร 6111022446103

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

421 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
133 นางสาวอาริยา สิงสาโร 6111022446126

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.111 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

422 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
134 นางสาวนวรัตน์ แกว้วิชิต 5911022446326

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

423 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
135 นายอลนั ภูมิณรงค์ 6111022446142

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

424 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
136 นางสาวนูรมาวาตี อูเซ็ง 5911022446198

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

425 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
137 นางสาวโรสลีนา ดาฮารี 5911022446198

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี  4-5 มิ.ย.112 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

426 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
138 นางสาวสิริกุล จนัทร์ดี 6111022446124

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

427 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
139 นางสาวอารียา ชูบาล 6011022446067

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง

428 หวัหิน
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
140 นางสาวอณัเจล่าร์ บุลซากี 5911022446305

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 4 - 10 มิ.ย.62 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ศูนยห์วัหิน ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 
อาคาร NB ติดต่อคุณสิรี อ่วม

พว่ง
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

429 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
1 นางสาวอโรชา ศรีสุขปลัง่ 6111050320010

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

430 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
2 นางสาวพชัรีพร ชูทอง 6111050601014

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

431 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
3 นางสาวอารียา อินลี 6111050320009

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

432 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
4 นางสาวรุจิภา วงัหิน 6111050721038

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

433 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
5

นางสาวปานชีวา อิน
ประโคน

6111050601012
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

434 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
6

นางสาวประภสัสร ลาด
ปะละ

6111050721009
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

435 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
7 นางสาวชมพนิูกข ์กิติลือ 6111050601001

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

436 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
8 นางสาวชนญัญา เซ่ียงเจ๊น 6111050601022

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

437 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
9 นางสาวชุติมา สงเคราะห์ 6111050431001

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

438 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
10 นายกฤตบุญ ทองแท้ 6111050721032

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

439 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
11 นางสาวนาเดียร์ เส็นเจริญ 6111050601003

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

440 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
12

นางสาวณฏัฐณิชา อกัโข
สุวรรณ

6111011446043
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

441 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
13

นางสาวปัญจาวีย ์บวัมี
กล่ิน

6111050601016
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

442 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
14 นางสาวศิญาณี ทารา 6111050601018

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

443 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
15

นางสาวพรชิตา คง
สุวรรณ์

6011050721018
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

444 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
16 นางสาวปุณรีย ์พวงไธสง 6011050320009

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

445 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
17 นายจงรัก หลินศรี 6011050721008

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

446 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
18

นางสาวสุดารัตน์ เพชร
แกว้

6011050320004
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

447 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
19 นางสาวรัตนากร นกเล็ก 6011050320011

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

448 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
20

นางสาวอรุณโรจน์ 
พิมพพ์นัธุ์ดี

6011050320010
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

449 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
21 นายธนกร ภมร 6011050721015

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

450 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
22 นายจกัรกริน ค  าฟู 5911050721061

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

451 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
23 นางสาวสุทินา โตสมบุญ 5911050160045

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

452 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
24

นางสาวภทัรีพนัธ์ ทรัพย์
อินทร์

5911050721067
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

453 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
25

นางสาวชชันนัท ์จนัทร
บูรณ์

5911050721058
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

454 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
26

นางสาวธนัยชนก ไตร
โชค

5911050160035
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

455 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
27 นายณฐัดนยั แซ่ล้ี 5911050721011

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

456 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
28 นางสาวขนิษฐา เฉลยทรง 5911050160023

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

457 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
29

นางสาวกอบพลอย 
แป้นทอง

5911050320044
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

458 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
30

นางสาวสาวิตรี สาไทย
สงค์

5911050160059
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

459 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
31 นายยศพล มาเพง็ 5911050160022

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

460 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
32

นางสาวสุนนัทา งาม
ละมา้ย

5911050320015
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

461 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
33 นางสาวสุลิตา ศรีละแกว้ 5911050320050

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

462 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
34

นางสาวลกัษมณ เล้ียง
ไกรลาศ

5911050320057
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

463 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
35 นางสาวอารีย ์เพง็แจ่มศรี 5911050320042

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

464 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
36 นางสาวอุษา ผลโภชน์ 5911050721007

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

465 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
37

นางสาวระพีพรรณ น ้า
พลอยเทศ

5911050320064
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

466 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
38 นางสาวสวิตตา ศรีพนม 5911050721042

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

467 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
39 นายอภิสิทธ์ิ สิงห์โตทอง 5911050160006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

468 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
40 นางสาวภทัรศยา บุรีเทศน์ 5911050160060

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

469 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
41

นางสาวปภาวี ติร
สุวรรณรัชต์

5911050160049
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

470 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
42 นางสาวรัชนีกร สงกูล 5911050320051

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

471 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
43

นางสาวกณัฐมณี ชะรุม
รัมย์

5911050721075
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

472 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
44 นายชาญณรงค ์ทองอม้ 5911050721034

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา



119

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

473 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
45

นางสาวพิมพภ์ทัรา 
สมานพงษ์

5911050160062
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

474 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
46

นางสาวเปรมยดุา เปรม
จิตต์

5911050721050
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

475 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
47 นางสาวเจนจิรา ยอดวติั 5911050160030

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

476 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
48 นางสาวศศิธร เรืองวงษ์ 5911050721052

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

477 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
49

นางสาวณฐักานต ์เจียง
แจ่มจิต

5911050160048
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

478 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
50

นางสาวกญัญาณฐั 
แกว้วรรณา

5911050160014
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

479 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
51 นางสาวกชกร พวงสีเงิน 5911050160002

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

480 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
52 นางสาววิภา จิตสนธิ 5911050320010

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

481 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
53 นางสาวสุภิญญา องักุลดี 5911050320041

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

482 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
54 นางสาววิราตรี ใจทรง 5911050721004

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

483 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
55

นางสาวณฐัชยา ดอก
บานเยน็

5911050320021
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

484 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
56

นางสาวณิชานนัท ์อาจ
หาญ

5911050320007
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

485 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
57 นายธนยศ สวา่งศรี 5911050721003

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

486 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
58 นายสิทธิชยั คนแรงดี 5911050160065

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

487 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
59 นายไชยพฒัน์ ทบัสาคร 5911050431007

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

488 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
60 นางสาวศรัณยา สาลีผล 5911050320040

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

489 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
61 นางสาวสมสุดา ทองหุม้ 5911050320056

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

490 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
62

นางสาวจุฑามาศ จ าปา
เงิน

5911050320008
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

491 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
63 นางสาวอธิชา บวัเอ่ียม 5911050320030

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

492 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
64

นางสาวสิริรัตน์ โพธ์ิ
เป่ียม

5911050320025
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

493 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
65 นายธนกฤต มาพนัธ์ 5911050431010

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

494 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
66

นางสาวธนญัญา ศกัด์ิ
โสภณกุล

5911050320011
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

495 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
67

นางสาวกมลรัตน์ ชาว
ระหาญ

5911050320027
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

496 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
68

นางสาวนลินธรณ์ วงศ์
สินพงษ์

5911050160052
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

497 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
69

นางสาวธญัญานนัท ์ศรี
เมือง

5911050320022
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

498 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
70 นายนพรัตน์ ดว้งนิยม 5911050721006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

499 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
71

นางสาวสุพิชฌาย ์สงัข์
พิชยั

5911050320016
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

500 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
72 นายกฤษฎา ศึกคละจิต 5911050320047

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

501 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
73

นางสาวเสาวรส กาละ
วงษ์

5911050320029
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

502 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
74 นายนรา พุม่พนัธ์ม่วง 5911050431012

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

503 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
75

นางสาวกนกวรรณ สุขี
วาด

5911050320061
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

504 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
76

นางสาวจรัสพรรณ แสง
ทอง

5911050721077
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

505 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
77 นางสาวจิรภทัร์ รอดดียิง่ 5911050320045

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

506 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
78 นางสาวสโรชา หนูเลขา 5911050721055

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

507 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
79 นางสาวรัฐริกา อ่อนนอ้ม 5911050160064

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

508 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
80 นายศิรพงศ ์เพช็รศรีสม 5911050721054

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

509 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
81

นางสาวณฐักมล พรรณ
มรรคา

5811050320003
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

510 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
82

นางสาวฐิติวรรณ รูป
สวยดี

5811050320009
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

511 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
83

นางสาวนพรัตน์ ตนั
ตระกูล

5811050320011
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

512 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
84 นางสาวอรอุมา จ  าปาเทศ 5811050320017

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา



129

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

513 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
85

นางสาวมณฑาทิพย ์พล
เสน

5811050320023
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

514 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
86 นางสาวอรอนงค ์ใจเฉ่ือย 5811050320028

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

515 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
87 นางสาวฐณฐัฐา พิมพนัธุ์ดี 5811050320030

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

516 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
88 นางสาวรัตนา รุ่งพลอย 5811050320031

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

517 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
89 นางสาวอรยา คลา้ยแจง้ 5811050320043

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

518 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
90

นางสาวชิดชนก ปุณ
ประเสริฐผล

5811050320044
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

519 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
91 นางสาวมนญัชยา ทิมบุญ 5811050320045

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

520 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
92 นางสาวพรนภา สุขสอาด 5811050320053

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

521 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
93

นางสาววาสนา เลือด
รถไฟ

5811050320055
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

522 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
94

นางสาวจิราภรณ์ บุญ
ธรรม

5811050320056
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

523 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
95 นางสาวมณีรัตน์ ชูพรม 5811050320063

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

524 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
96

นางสาวณชัชารีย ์
บุญญะอุทยานพงศ์

5811050320066
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา



132
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

525 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
97

นางสาวณฐัวดี ชนะโชค
สมบติั

5811050320068
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

526 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
98 นางสาวสุกญัญา สงัขไ์ข 5811050320073

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

527 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
99

นางสาวชนินนัท ์เมือง
โพธ์ิ

5811050320075
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

528 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
1 นางสาวลภสัษา อน้บู่ 6111011446041

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

529 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
2

นายอธิพฒัน์ วฒันกนก
ธรรม

6111011446034
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

530 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
3 นางสาวปุณิกา ไชยพนัธ์ 6111011446025

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

531 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
4

นางสาวธนัยพร ลคันา
ลิขิต

6111011446007
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

532 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
5 นางสาววลัคุว์ดี งามงอน 6111011446011

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

533 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
6 นายชยัวฒัน์ ริมสมุทร์ 6111011446047

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

534 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
7

นางสาวสุกนัยาวดี แยม้
กระโทก

6111011446052
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

535 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
8 นางสาวกชกร กุลทอง 6111011446055

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

536 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
9 นางสาวยภุาพร โสสีทา 6111011446039

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

537 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
10

นางสาวญาดารัตน์ แสง
ใส

6111011446004
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

538 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
11 นางสาวปุณยาพร ลมลอย 6111011446030

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

539 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
12 นางสาววิริยา พนูเพ่ิม 6111011446005

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

540 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
13

นางสาวเหมือนฝัน 
จินดารักษ์

6111011446049
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

541 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
14 นายอรรณพ สมศรี 6111050721030

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

542 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
15 นายธนบดี แตสุ้จิ 6111050721042

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

543 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
16 นายพงศพิ์พฒัน์ บุญสม 6111050721025

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

544 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
17 นายธีรภทัร์ ภิรมยร่ื์น 6011050721016

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

545 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
18

นางสาวเบญญาภา 
พิทกัษศิ์ลป์

5911050721073
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

546 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
19 นายสหสัวงศ ์นวลจนัทร์ 6011050721002

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

547 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
20 นางสาวผกาวรรณ แซ่เจ่ีย 6011050721017

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

548 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
21 นางสาวบุษบา เอกโอภาส 6111050721006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

549 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
22 นายชิษณุชา เท่ียงพุม่ 6111050721039

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

550 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
23 นายธนพล มีบุญ 6111050721040

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

551 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
24

นางสาววรางคณา แสน
กลา้

6111050721016
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

552 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
25 นายอิทธิพล นิยมนา 6011050721011

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

553 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
26 นายกานต ์โพธิดอกไม้ 6111050721011

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

554 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
27

นางสาวณฐันรี บรรจง
รักษ์

6011050160008
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

555 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
28 นายศิรวีร์ พร้อมวงศ์ 6111050721017

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

556 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
29 นายติณณภพ บุญครอง 6011050721003

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

557 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
30 นางสาวพิชญานิน จอนมา 6111050721035

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

558 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
31

นางสาวจิราวรรณ รอไกร
เพชร

6111050721018
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

559 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
32

นางสาวณฏัฐ์ชญา 
บริบูรณ์วงศา

6011050721010
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

560 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
33

นางสาวอนญัญา วิญญู
หตัถกิจ

6111050721019
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

561 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
34 นางสาวฐิตาพร แพทยขิ์ม 6011050721006

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

562 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
35 นางสาวทิพยสุ์ดา ฉายขิ้ม 6111050721008

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

563 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
36 นางสาวอนญัญา อุนตกูล 6011050721012

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

564 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
37

นางสาวนวรัตน์ ร้อยดา
พนัธุ์

5811050320050
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 
ล าดบัที่ ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , นครนายก , ล าปาง , หัวหิน , สุพรรณบุรี

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

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

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

                2. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ และ รายเก่าเว้นกู้    สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทีศู่นย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

                3. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้ง ทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่

565 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
38 นางสาวไอยลดา ดีลี 5811050320052

ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา

566 สุพรรณบุรี
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
39

นางสาวกฤษติญา อ่ิม
เอ่ียม

5811050320071
ถา้ตอ้งการยืน่กู้
เทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัท่ี 14 - 24 พ.ค.62 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนยสุ์พรรณบุรี อาคารสวนแกว้
 2 ชั้น 1 ห้องกองบริการนกัศึกษา


