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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.1 นางสาวสุฎาภรณ์ สายเมือง 5911011320088

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.2 เด็กหญิงปวรรัตน์ เทียมศรี 5911056150014

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 09.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.3 เด็กหญิงปวรวรรณ เทียมศรี 5911056150016

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 09.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.4 นางสาววิชชดา หลานเศรษฐา 5911011340072

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 09.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.5 นายมาวิน สุขรุ่งเรือง 5911011030031

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.6 นายแสงตะวัน จันทรอ่อน 5911011320009

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 10.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.7 นางสาวกณิศา ปทุมรัตน์ 5911011340019

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

           รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.8 นางสาวไพรินทร์ ดวงสี 5911011340066

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 10.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.9 นายวัชรินทร์ ถ่ีถ้วน 5911011340045

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.10 นางสาวชญาณ์นันท์ พุทธพันธ์ 5911011340089

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 11.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.11 นายตะวัน จงทัน 5911056180033

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 11.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.12 นางสาวปุณณานา เอ่ียมด้วง 5911011320055

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 11.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.13 นางสาวปิยฉัตร บุปผาวัลย์ 5911011030008

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.14 นางสาวพรวิภา ยุงกุล 5911011030025

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 13.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.15 นางสาวหทัยวรรณ พ่วงสุวรรณ 5911011340085

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.16 นางสาวรวินท์ณภัทร บุญย้ิม 5911011320049

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 13.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.17 นางสาวเจนฤดี ตรีก้อน 5911011340078

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.18 นางสาวณัฏฐา สวัสด์ิศรี 5911011320006

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.19 นายอนันตศักด์ิ นามวงค์ 5911011030016

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 14.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.20 นายกิตติศักด์ิ กอสาลี 5911056180015

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.21 นางสาวมณีรัตน์ ลีลา 5911011320030

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 14.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

นักศึกษาไม่ด าเนินการ

นักศึกษาไม่ด าเนินการ
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.22 นางสาวเกวลิน ว่องเกียรติถาวร 5911011340074

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 14.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.23 นางสาวเกวลิน เช่ือมฉิม 5911011340075

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.24 นางสาวปิยะวรรณ ทอหุน 5911011320023

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 15.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.25 นายพีรวัส พลเสน 5911011030009

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 15.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.26 นางสาวศิริลักษณ์ เกตุสุวรรณ 5911011320042

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 15.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.27

นางสาวดวงนฤมล พลภัทร
พิเศษกุล

5911011320025
นักศึกษาเข้ารับการ

สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ
วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.28 นางสาวปภาวดี บุบผาชาติ 5911011320028

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 09.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.29 นางสาวพัชราภรณ์ ทัศน์สูงเนิน 5911011320069

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 09.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.30 นางสาวปฏิมากร สุภะสีมากุล 5911011320041

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 09.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.31 นางสาวมินตรา วอไธสง 5911011340102

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.32 นางสาวชลิตา เปล่ียนไธสง 5911011320002

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 10.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.33 นางสาวรติพร หอมขจร 5911056180030

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.34 นางสาวเยาวลักษณ์ สีสัน 5911011320057

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 10.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.35 นายจักรี สลับศรี 5911056150042

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.36 นางสาวกาญนภา กาญจนชาติ 5911056150041

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.37 นางสาวณัฐวดี สอพอง 5911011340059

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 11.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.38 นางสาวรุ่งทิวา โพธ์ิโสภา 5911011320058

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 11.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.39 นางสาวปรารถนา นาโล 5911011030005

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 11.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.40 นางสาวอารีรัตน์ สุโคตร 5911011340103

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.41 นายมงคลชัย ป้องยาง 5911056150039

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.42 นางสาวสโรชา แก้วค าลา 5911011340080

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 09.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

นักศึกษาไม่ด าเนินการ
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.43 นางสาวนฤมล ปิดตาลาคะ 5911011340084

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.44 นางสาวเมสินี หม่ืนยุทธ 5911011320063

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 09.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.45 นางสาวศศิชา แก้วเจริญ 5911056150027

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 09.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.46 นางสาวสิริยากร น้อมระวี 5911011320090

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.47 นางสาวกมลชนก ศรีพลัง 5911011340115

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 10.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.48 นางสาวสิรินยา จันทะคาม 5911056180039

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.49 นางสาวภริดา แก้วประสิทธ์ิ 5911011320051

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 10.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

นักศึกษาไม่ด าเนินการ
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.50 นางสาวเจมจิรา อวิสุ 5911056150004

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.51 นางสาวจันทกานต์ เกตุนุช 5911056150003

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 11.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.52 นางสาววิมลรัตน์ จบศรี 5911056150011

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 11.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.53 นางสาวฌัชฎา แสงขาร 5911011030003

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 11.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.54 นางสาวปรียานุช แซ่อุ่น 5911056180034

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.55 นางสาวสุรนันท์ ใจดี 5911011030004

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 13.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.56 นางสาววรัญญา ศรีจันทร์ 5911056150044

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.57 นางสาวภาคินี รุ่งสว่าง 5911056180021

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 13.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.58 นางสาวนิรชา นุชย้ิมย่อง 5911011030020

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.59 นางสาววราภรณ์ ช้างเขียว 5911056150031

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 14.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.60 นางสาวนุชสรา ภารวิจิตร 5911011340014

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 14.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.61 นายภัทรพล กล่ันคูวัฒน์ 5911056150036

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 14.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.62 นางสาวณัฐธิดา ยวนจิตต์ 5911011340036

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.63 นางสาวณนฐกานต์ วงษ์ทองดี 5911011030012

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 15.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.64 นางสาวพิมพ์นิภา ชะวาเขียว 5911011340044

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 15.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.65 นางสาวกิตติยา วารุรัตน์ 5911056150021

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 มิ.ย.63 เวลา 15.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.66 นางสาวศศิวิภา ชาติศิริ 5911011340027

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.67 นางสาวเสาวลักษณ์ อภิวันท์ 5911011320015

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.68 นางสาวศิริวรรณ ศรีระษา 5911056180009

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 09.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.69 นางสาวธวัลรัตน์ แสงรัตน์ 5911011340069

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 09.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.70 นายภานุวัตร ชูราศรี 5911056150013

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 09.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

นักศึกษาไม่ด าเนินการ
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.71 นางสาววิลาสินี สุวิสุทธ์ิ 5911011340073

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.72 นางสาวภัทธิมา คงทอง 5911011320048

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 10.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.73 นางสาววิษา เช้ือแขก 5911011340070

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.74 นายกรวินท์ ชัยเช้ือ 5911011030017

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 10.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.75 นางสาวรสสุคนธ์ บุศนุกูล 5911056180040

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.76 นางสาวกนกนันท์ ไชยวงค์ 5911011320033

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 11.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.77 นางสาวสุทธิดา ทองโอ 5911011340114 นักศึกษาไม่ด าเนินการ
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.78 นางสาวพรรณวิสา ชูเมือง 5911011340007

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.79 นางสาวอภิญญา ไกรทอง 5911011340018

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 11.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.80 นางสาวเจนจิรา ชูช่วย 5911011340060

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 11.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.81 นายนิธิศ คุ้มเดช 5911056150040

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.82 นางสาวปาริฉัตร เจริญทรัพย์ 5911011340051

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 13.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.83 นางสาวอินทิรา กาสเส็น 5911011320089

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.84 นางสาวพิชญา ดีเด่น 5911011320001

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 13.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

นักศึกษาไม่ด าเนินการ
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 2
2ก.1 นายโชคศักด์ิดา สารขัติ 5911056180017

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 2
2ก.2 นางสาวฌัชชา ศรีพัตยศ 5911011320017

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 14.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 2
2ก.3

นางสาวจุฑามาศ เน่ืองจาก
พิมพ์

5911011340057
นักศึกษาเข้ารับการ

สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ
วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 14.30 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 2
2ก.4 นางสาวสุวรรณี สุขประเสริฐ 5911011320060

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 14.45 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 2
2ก.5 นางสาวรัตนาวดี แก้วยา 5911056150018

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE

กทม.
รายใหม่-กย

ศ.ลักษณะท่ี 2
รายใหม่.1 นางสาวกนกวรรณ เกิดประทุม 5911011340083

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 26 มิ.ย.63 เวลา 15.15 น. ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.1 นางสาวศิริวรรณ จ านงสุข 5911080320006

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.2 นางสาวทิวาพร สีลานาม 5911080320007

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.3 นางสาวสุภาพร พิมพขันธ์ 5911080320010

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.4 นางสาวโสภิตา ปราบพยัคฆ์ 5911080320012

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.5 นางสาวสโรชา ภุมมาลี 5911080320017

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.6 นางสาวสุวารี สมบัติ 5911080320019

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นักศึกษาไม่ด าเนินการ

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.7 นางสาวปพิชญา เนินใหม่ 5911080320023

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.8 นางสาวเกศินี ดีได้ 5911080320025

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.9 นางสาวสุภาพร กระทอง 5911080320027

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.10 นางสาวอิศราพร พลายเถ่ือน 5911080320029

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.11 นางสาวสุภาพร บ ารุงจิตร 5911080320030

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.12 นางสาวสุกัญญา กุลบุญ 5911080320031

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.13 นางสาวณัฐธิดา ทองชิง 5911080320041

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63
ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.14 นางสาวชนนิกานต์ วิถี 5911080320045

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.15 นางสาวศุภาวี หนูข า 5911080320046

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.16 นางสาวรัตนาภรณ์ โภคา 5911080320047

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.17 นางสาวจุฑามาศ พูลทอง 5911080320050

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.18 นางสาวชนัญชิดา ช่างฟอก 5911080320052

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.19 นางสาวเยาวลักษณ์ ล าภา 5911080320053

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.20 นางสาววรดา จันตรา 5911080320055

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.21 นางสาวศิขรินทร์ รสผักแว่น 5911080320056

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.22 นางสาววรรณกร เกิดมากมี 5911080320057

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.23 นางสาวพัชรพร ไชโย 5911080320060

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.24 นางสาวณัฐวิภา หีบทอง 5911080320064

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.25 นางสาวชาลิสา นาเขตร 5911080320065

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 2
2ก.1 นางสาววณัฐพร สุภะรักษ์ 5911080320004

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 2
2ก.2 นางสาวชลธิชา ผสมทา 5911080320035

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

นครนายก
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 2
2ก.3 นางสาวกุลธิดา จากปล้อง 5911080320043

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.1 นางสาวณัฏฐนิชา ก านาด 5911081320003

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.2 นางสาวสุนีรัตน์ แสงศรี 5911081320004

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.3 นางสาวอาศิรา คนมาก 5911081320006

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.4 นางสาวสาเกต หลอดทอง 5911081320010

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.5 นางสาวชริญญา วงค์ปิง 5911081320012

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.6 นางสาวสรินยา แสนมูลแจ่ม 5911081320020

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019

ติดต่อสอบถามคุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 
อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.7 นางสาวกนกวรรณ จันตะมะ 5911081320021

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.8 นางสาวจันนิภา ฟักแฟง 5911081320025

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.9 นางสาวณัฐธิดา ราษฎร์สามัคคี 5911081320029

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.10 นางสาวปรียาภรณ์ กองงาม 5911081320030

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.11 นางสาวธวัลรัตน์ กันสม 5911081320036

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ล าปาง
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.12 นางสาวจิราภรณ์ วงค์สมศักด์ิ 5911081320037

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.1 นางสาวพรธิพา แสวงสุข 5911050320003

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63
ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019

ติดต่อสอบถามคุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้ว
สามดวง  โทร 054-228019
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.2 นางสาวณิชานันท์ อาจหาญ 5911050320007

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.3 นางสาวจุฑามาศ จ าปาเงิน 5911050320008

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.4 นางสาววิภา จิตสนธิ 5911050320010

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.5 นางสาวสุนันทา งามละม้าย 5911050320015

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.6 นางสาวสุพิชฌาย์ สังข์พิชัย 5911050320016

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.7 นางสาวณัฐชยา ดอกบานเย็น 5911050320021

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.8 นางสาวธัญญานันท์ ศรีเมือง 5911050320022

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.9 นางสาวสิริรัตน์ โพธ์ิเป่ียม 5911050320025

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.10 นางสาวกมลรัตน์ ชาวระหาญ 5911050320027

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.11 นางสาวเสาวรส กาละวงษ์ 5911050320029

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.12 นางสาวอธิชา บัวเอ่ียม 5911050320030

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.13 นางสาวสุภิญญา อังกุลดี 5911050320041

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.14 นางสาวอารีย์ เพ็งแจ่มศรี 5911050320042

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.15 นางสาวกอบพลอย แป้นทอง 5911050320044

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.16 นางสาวจิรภัทร์ รอดดีย่ิง 5911050320045

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.17 นายกฤษฎา ศึกคละจิต 5911050320047

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.18 นางสาวสุลิตา ศรีละแก้ว 5911050320050

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.19 นางสาวรัชนีกร สงกูล 5911050320051

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.20 นางสาวสมสุดา ทองหุ้ม 5911050320056

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.21 นางสาวลักษมณ เล้ียงไกรลาศ 5911050320057

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.22 นางสาวกนกวรรณ สุขีวาด 5911050320061

นักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651
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ประเภท ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ี
เอกสาร ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา            รายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563

       2. ส าหรับนักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198- 9 ได้ต้ังแต่วันท่ี 22-24 มิ.ย.63        
       เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศ เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” 

       1.  ให้นักศึกษารหัส 59(หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ท่ีมีนัด "เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  อ่านรายละเอียดเร่ือง                    
       "ค าอธิบายการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ผ่านทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม LINE "  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้อ่านของประกาศ

สุพรรณบุรี
กยศ.ลักษณะ

ท่ี 1
1ก.23

นางสาวระพีพรรณ น้ าพลอย
เทศ

5911050320064
นักศึกษาเข้ารับการ

สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ
วันท่ี 25 - 26 มิ.ย.63

ติดต่อสอบถามคุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 
035-696620 ต่อ 6651


