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งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณการกูยืม 

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 เริ่มสัมภาษณวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2562 

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณการกูยืม ใหดำเนินการติดตอกับคณะกรรมการในสาขาของนักศึกษา                        

เพื่อเขารับการสัมภาษณตามวันที่ประกาศแจง สวนนักศึกษาผูกูยืมที่ยังสงเอกสารไมครบ ใหนำสงเอกสารเพิ่มเติมกับ                    

คณะกรรมการที่ดำเนินการสัมภาษณนักศึกษา ติดตอบสอบถามคณะกรรมการฯ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ วันจันทร - ศุกร 

ตั้งแตเวลา 8.30 - 16.30 น.

วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาโยธา

สัมภาษณ์กับ อ.จักรพันธ์ แสงสุวรรณ

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นายอิทธิพล อายุสม 056150407041-9

2 นางสาวชนิกานต์ แตงอุดม 056150407017-9

3 นางสาวอริศรา แสงชัย 056250407024-3

4 นายนนท์ปกรณ์ ไชยมิ่ง 056250407050-8

5 นายปัญจพล อุบลน้อย 056250407004-5

6 นายพิสิษฐ์ ชั้นอินทร์งาม 056250407043-3

7 นายอนุศักดิ์ ยิ้มสาระ 056250407013-6

8 นางสาววรินทร ศักสุนทร 056250407044-1

9 นายอรรถวิทย์ เขมา 056250407007-8

10 นางสาวชฎาทิพย์ ผุยพรม 056250407019-3

11 นายอรรถพล จำปา 056250407039-1

12 นายวัฒนชัย ใจเร่ง 056250407048-2

13 นายปราโมทย์ ภูนนท์ 056250407040-9

14 นายเฟาซัน แหละหมัน 056250407049-0

15 นายวราเมธ โนนเดช 056250407023-5

วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

สัมภาษณ์กับ อ.สุกัญญา เชิดชูงาม

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นายสมเกียรติ มีทรัพย์ 056250406026-9

2 นายดุลยวัต เสนาะกรรณ์ 056250406006-1

3 นางสาวปิยวดี นาคคง 056250406019-4

4 นายณัฐพงศ์ เส็งเจริญสุข 056150406005-5  
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วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

สัมภาษณ์กับ อ.กมลพรรณ จารุวาระกูล

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นางสาวคณากร รองทรัพย์ 056150405008-0

2 นางสาวประภัสสร เมี่ยงบัว 056150405060-1

3 นายธันยบูรณ์ อุดมเดช 056150405055-1

4 นางสาวแพรสไพรินธ์ อ่อนบุรี 056150405009-8

5 นายอภิเศรษฐ์ จั่นจำรูญ 056150405062-7

6 นายจิระเดช ภาคสันเทียะ 056250405074-0

7 นายมังกร จันทร์ไสว 056250405027-8

8 นายพงศธร บัวตัน 056250405070-8

9 นายพจวัฒน์ ผาพองยุน 056250405063-3

10 นายปรารภ วัฎฎวนิชย์กุล 056250405058-3

11 นางสาวศุภาพิชญ์ พันธุ์พุ่ม 056250405075-7

12 นายกิตติศักดิ์ งามพร้อม 056250405023-7

13 นายธีรศักดิ์ ไทยถานันดร์ 056250405021-1

14 นายรัฐนนท์ ญัตติสิทธิวณิชย์ 056250405051-8

15 นายชนิสร รัตนภิญโญกุล 056250405062-5

16 นางสาววิลาวัลย์ หมึกแดง 056250405055-9

17 นายวสุ อภิธนะเมธา 056250405019-5

18 นายชิตณรงค์ เพิ่มขึ้น 056250405064-1

วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาเครื่องมือและแม่พิมพ์

สัมภาษณ์กับ อ.ประสิทธิ์ แพงเพชร

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นางสาวนภัสวรรณ ชมสอาด 056250409055-5

2 นายภูวนาท เรืองศรี 056250409006-8

3 นายวีราพัชร์ พวงสอนใช้สกุล 056250409007-6

4 นายชินภัทร แสงโชติ 056250409002-7

5 นายวิทวัฒน์ พุดพันธ์ 056250409001-9

6 นายธนกร วงษ์ไทย 056250409063-9
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วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาอุตสาหการ

สัมภาษณ์กับ อ.สถาพร สุริยันต์ และ อ.พรพิศ ศิริมา

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นายปฏิภาณ ศรีเมือง 056050402044-0

2 นายสรวุธ จงรักษา 056060402049-8

3 นางสาวยุพา แวมประชา 056050402049-9

4 นางสาวพักตร์พิมณฑ์ เหมภิมล 056150402029-9

5 นายอานนท์ ดีอุดม 056260402707-7

6 นางสาวธิตินันท์ อัศวพิศาลบูลย์ 056250402063-3

7 นางสาวสุพิชฌาย์ นิ่มละมัย 056250402058-6

8 นางสาวศศิวรรณ ผลพืช 056250402052-9

9 นายกระสุน จุลพันธ์ 056250402003-2

10 นางสาวห้ามี้น๊ะ เพียรการ 056250402015-6

11 นางสาวอัญชิสา ศรีจันทร์ 056250402064-4

12 นางสาวธนภรณ์ ทองอินทร์ 056250402055-2

13 นางสาวเหมือนฝัน บุญมีเลี้ยง 056260402709-3

14 นายธนากร ยางสวย 056260402711-9

วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สัมภาษณ์กับ อ.กิจจา ลักษณ์อำนวยพร

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นางสาวเจนนิสา ชูคงคุณ 05615040026-3

2 นายเจริญทรัพย์ คงทรัพย์เจริญ 056260404710-9

3 นางสาวรุ่งนภ ใจจริง 056260404705-9

4 นายธรรมฌ์ภิสิษฐ์ หัสดิพันธ์ 056260404706-7
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วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

สัมภาษณ์กับ อ.สรสุธี บัวพูล

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นายสรนันท์ เผ่าจินดา 056260455031-8

2 นายราเชนทร์ ลิ้มสกุล 056260455006-0

3 นายชนัตย์พล สุทัศษา 056260455005-2

4 นายพีรพล หวังกุ่ม 056160455009-6

วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาไฟฟ้า

สัมภาษณ์กับ อ.ธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นางสาวกฤษฎาภรณ์ มาตรเลียม 056250403018-9

2 นางสาวจุฑาวรรณ กุลพันธ์ 056250403076-7

3 นายณัฐภัทร มโนธรรม 056250403015-5

4 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีอ่อน 056250403053-6

5 นายกฤตพณ กิตติกร 056250403510-5

6 นายพลากูล ชื่นสำโรง 056260403704-3

7 นายสิทธิพร ถีระแก้ว 056260403726-6

8 นายธารา นกไพบูลย์ 056160403718-5

9 นายอิทธิ บุบผา 056250403512-1

10 นางสาวจิดาภา เผ่าตัน 056250403085-8

11 นายกฤษฎา เพ็ชรด้วง 056250403505-5

12 นายอิทธิวัฒน์ บุญมานำ 056260403729-0

13 นายธนาคม สิงห์พา 056260403712-6

14 นายอภิลักษณ์ พามูล 056250403027-0

15 นายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสังข์ 056050403075-3
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วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาเครื่องกล

สัมภาษณ์กับ อ.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นายธนาวุฒิ รุ่งโรจน์ 056250401130-4

2 นายธชย รัตนา 056250401035-5

3 นายสัจจพร ปิ่นกาญจนไพบูลย์ 056250401002-5

4 นายรณชัย รอดพันธ์ 056260401740-9

5 นายภูวดล วิจิตรวงษ์ 056250401123-9

6 นางสาวศิราภรณ์ ผงผานอก 056250401038-9

7 นายปาฏิหารย์ เดโชพิบูลย์ 056250401129-6

8 นายกิตติ์พิพัชร์ แสงสาคร 056250401127-0

9 นายพีรพล เจียมสุดจิตร 056250401117-1

10 นายจิรายุส ศักดิ์บรรพต 056250401131-2

11 นายเทพวรินทร์ เอี้ยวสุวรรณ 056260401706-0

วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาการผลิตเครื่องประดับ

สัมภาษณ์กับ อ.จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นางสาวจารุวรรณ แดงอุบล 056050451010-7
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