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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

กรอ.1 นางสาวภานุชนารถ แก่นจนัทร์ 56567210006 เอกสารครบ

กรอ.2 นางสาวธญัญลกัษณ์ ภิเนษกรมณ์ 56567210015 เอกสารครบ

กรอ.3 นางสาวนพเกา้ มารังกูล 56567210050 เอกสารครบ

กรอ.4 นางสาววรรณพร ค  าเกิด 56567210063 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
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กรอ.5 นางสาวนชัชา เกิดทวี 56567210070 เอกสารครบ

กรอ.6 นางสาวสวรินทร์ ผลอินทร์ 56567210085 เอกสารครบ

กรอ.7 นางสาวณชัชวกร จูส้กุล 56567210108 เอกสารครบ

กรอ.8 นางสาวนภสร ใจดี 56567210109 เอกสารครบ

กรอ.9 นางสาวอมัรัตน์ ศรีเนตร 56567210110 เอกสารครบ
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   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
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กรอ.10 นางสาววิชยา เล้ียงบ ารุง 56567210120 เอกสารครบ

กรอ.11 นายวงศกร บุญแกว้ 56567210152 ตดัสิทธ์ิ เขียนค าร้อง 18.4.59

กรอ.12 นายอนวชั หงส์วฒันกุล 56119400006 ไม่ด าเนินการ

กรอ.13 นายมนตรี ศรีจนัทร์แยม้ 56119400013 เอกสารครบ

กรอ.14 นายธีระพฒัน์ แสนพลกรัง 56119400018
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดหนา้ท่ี 3 หนา้ท่ี4  หนา้ท่ี5  3. ขอใหม่
บตัรขา้ราชการ ท่ีส่งมามองไม่เห็นวนัหมดอายบุตัร   4.ขาด
ทะเบียนบา้นพอ่  5.บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุ 6. ขอใหม่
บญัชีธนาคาร ส่งผิด เอาธ.กรุงเทพ มาส่ง  7.ขาดเกรด  8.
ขาดบนัทึกแบบยนืยนัผ่านระบบe-studentloan  9. ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคม
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เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
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ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559
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กรอ.15 นายเทพฤทธ์ิ แฉลม้นงนุช 56119400021 เอกสารครบ

กรอ.16 นายวชัริศ สงัขม์งักร 56119400046 เอกสารครบ

กรอ.17 นายจิราวธั วงศเ์งินยวง 56119400047 เอกสารครบ

กรอ.18 นายนิภทัร์ แจง้เกษม 56119400059 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



5

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.19 นางสาวคณินทรา สุขเมือง 56119400061 เอกสารครบ

กรอ.20 นายโกเมศ บุญส่ง 56119400065 เอกสารครบ

กรอ.21 นายชุติพนธ์ กล่ินมาลา 56119400069 เอกสารครบ

กรอ.22 นางสาววรกาญจน์ ละมุด 56119400103 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



6

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.23 นายชินวตัร พนัธ์ก  าเหนิด 56119400108 เอกสารครบ

กรอ.24 นายภานุพงษ ์สมบูรณ์ 56119400113 เอกสารครบ

กรอ.25 นายจิราวธุ วงศเ์งินยวง 56119400120 เอกสารครบ

กรอ.26 นายปณฐันนท ์นิยมสุข 56119400122 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



7

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.27 นางสาววรกาญจน์ ปภสัศรีวิจิตร 56119400133 เอกสารครบ

กรอ.28 นางสาวรุ้งตะวนั กลดันุ่ม 56119400134 เอกสารครบ

กรอ.29 นายพงศธร สร่างโศก 56119400137 เอกสารครบ

กรอ.30 นางสาวสุพตัรา สุภเลิศ 56119400141 เอกสารครบ

กรอ.31 นายรังสรรค ์ลกัษมีการคา้ 56119400142 เอกสารครบ
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.32 นางสาวอนุสรา วิชาธรรม 56119400146 เอกสารครบ

กรอ.33 นายกีรติ วารินทร์ 56567220009 เอกสารครบ

กรอ.34 นายรณกร พร้ากอ้น 56567220012 เอกสารครบ

กรอ.35 นางสาวอมริศา จอมค าสิงห์ 56567220015 เอกสารครบ

กรอ.36 นายเธียรกสานต ์ชาญณรงค์ 56567220027 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



9

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.37 นางสาวพชัริกา สุคนัธวงค์ 56567220031 เอกสารครบ

กรอ.38 นายธนวฒัน์ อุตระค า 56567220035 เอกสารครบ

กรอ.39 นายนิรมิต ภกัดียิง่ยง 56567220043 เอกสารครบ

กรอ.40 นางสาวจิราพร สอนทอง 56567220046 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.41 นายจิรัฏฐ์ พงษพ์านิชอกัษร 56567220050 เอกสารครบ

กรอ.42 นายสถาพร เจริญรัตน์จรูญ 56567220077 เอกสารครบ

กรอ.43 นางสาวศศิมาภรณ์ ค  าหอม 56567220080 เอกสารครบ

กรอ.44 นางสาวจารุมาศ พลไกร 56567220081 เอกสารครบ

กรอ.45 นางสาวชลธิชา นาคจาด 56118200003 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.46 นายธีรพนัธุ์ พืชการ 56118200014 ไม่ด าเนินการ

กรอ.47 นางสาวพิชามญชุ์ คิดเห็น 56118200024 เอกสารครบ

กรอ.48 นายจิราย ุสอนสุข 56118200026 เอกสารครบ

กรอ.49 นางสาวนนัทิมา พเูสา 56118200043 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.50 นางสาวเพญ็พรรณ ยิง่แม่นอาจ 56118200059 เอกสารครบ

กรอ.51 นางสาวอาภากร ฉตัรทอง 56118200067 เอกสารครบ

กรอ.52 นางสาวอาภารัตน์ บุญเรือง 56118200076 เอกสารครบ

กรอ.53 นางสาวเดียนา ชาญชยัพิชิต 56118200089 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.54 นายกมลชยั น่ิมสุวรรณ 56118200094 เอกสารครบ

กรอ.55 นางสาวกลัยา แกว้แกมทอง 56118200096 เอกสารครบ

กรอ.56 นางสาวสุภา นามแสงผา 56118200097 เอกสารครบ

กรอ.57 นางสาวอณิษฐา ธูปแกว้ 56118200100 เอกสารครบ

กรอ.58 นางสาวนิตยว์าภรณ์ พานทอง 56118200102 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.59 นางสาวสุกญัญา ตนัติเวชช านาญ 56118200111 เอกสารครบ

กรอ.60 นางสาวอรณี แสงอภยั 56118200114 เอกสารครบ

กรอ.61 นางสาวรัชดาภรณ์ ใบกวา้ง 56118200121 เอกสารครบ

กรอ.62 นางสาวนิศรา นามสีฐาน 56118200122 เอกสารครบ

กรอ.63 นางสาวอรณี บินอบัดุลเลาะห์ 56118200124 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.64 นางสาวปวิตรา เอมหวาน 56118200129 เอกสารครบ

กรอ.65 นางสาวสุพรรษา แสงชาติ 56118200131 เอกสารครบ

กรอ.66 นางสาวรัตนาภรณ์ แก่นการ 56118200141 เอกสารครบ

กรอ.67 นางสาวณฐันิช เบญจาพิสุทธ์ิ 56565170017 เอกสารครบ

กรอ.68 นางสาวศศินภา เชยน่ิม 56565170018 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.69 นางสาวทศันีย ์บุญกอ้น 56565170041 เอกสารครบ

กรอ.70 นางสาวพรรณนิภา โนนทบัทิม 56565170047 เอกสารครบ

กรอ.71 นางสาวทิวาลกัษณ์ วฒิุวยั 56565170049 เอกสารครบ

กรอ.72 นางสาวมิรันตี โต๊ะเถ่ือน 56565170052 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.73 นางสาวกมลพรรณ แยม้กล่ิน 56565170054 เอกสารครบ

กรอ.74 นายสายฟ้า อินต๊ะจกัร์ 56565170061 เอกสารครบ

กรอ.75 นางสาวกษมา สอาดเหลือ 56565170074 เอกสารครบ

กรอ.76 นายณฐัพล สุพรรณโกมุท 56565170088 ไม่ด าเนินการ

กรอ.77 นางสาวชุติมา ตัง่สินชยั 56565170097 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.78 นางสาวสุธิดา กลางโยธี 56565170115 เอกสารครบ

กรอ.79 นายเจษฎา เจริญรุ่งเรืองเสรี 56565170125 ตดัสิทธ์ิ กูค้รบ4ปีแลว้

กรอ.80 นางสาวจุไรลกัษณ์ ปรีพลู 56118020044 ไม่ด าเนินการ

กรอ.81 นางสาวชนากานต ์ตรีนิตย์ 56118020067 เอกสารครบ

กรอ.82 นางสาววรัญญา สุดแสวง 56118020072 ไม่ด าเนินการ

กรอ.83 นายกิติภูมิ มหเพลินจิตต์ 56118020089 ไม่ด าเนินการ

กรอ.84 นายธีรศกัด์ิ ศกัด์ิดา 56118020095 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.85 นางสาวประภารัตน์ หยอ่งบางไทร56115200010 เอกสารครบ

กรอ.86 นางสาวเพชรา นุชแดง 56115200026 เอกสารครบ

กรอ.87 นายพิทยา พลูทวี 56115200037 ไม่ด าเนินการ

กรอ.88 นางสาวปิยวรรณ สิงหกมล 56115200038 เอกสารครบ

กรอ.89 นางสาววรรณวิภา ยิม้เจริญ 56115200061 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.90 นางสาวปิยวรรณ ทองบุราณ 56117300006 ไม่ด าเนินการ

กรอ.91 นางสาวกาญจนา ปรือปรัก 56117300012 ไม่ด าเนินการ

กรอ.92 นางสาวกนกกาญจน์ ใจหนกัแน่น56117300017 เอกสารครบ

กรอ.93 นายสุริยา ยิง่ยง 56117300018 เอกสารครบ

กรอ.94 นางสาวกฤตญกร สิทธิพร 56117300019
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดเอกสารพอ่

กรอ.95 นางสาวภูริศชญา จ าปากอ 56114600003 เอกสารครบ

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ

จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.96 นางสาวปัณฑิตา ภทัรวดีดิษย์ 56114600005 เอกสารครบ

กรอ.97 นางสาวเกศริน กล่อมจิตต์ 56114600006 เอกสารครบ

กรอ.98 นางสาวนริศรา คานีมูลา 56114600009
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดบตัรนศ.   2.ขาดบตัรประชาชนแม่

กรอ.99 นายเลิศชยั ลีเลิศ 56114600014 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.100 นายจิราย ุมหทัธนะสิน 56114600034
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคม

กรอ.101 นางสาวภทัราภรณ์ ยศอาลยั 56114600043 เอกสารครบ

กรอ.102 นางสาวพณัณิตา รุ่งทอง 56114600048 เอกสารครบ

กรอ.103 นางสาวกรณ์จิราลกัษณ์ เพียงพอ 56114600053 ไม่ด าเนินการ

กรอ.104 นางสาวจริยา จรีทรัพย์ 56114600057 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.105 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมนาม 56114600073 เอกสารครบ

กรอ.106 นายอุกฤษฎ ์ไตรวงคย์อ้ย 56114600095 เอกสารครบ

กรอ.107 นางสาวพชัรินทร์ แจง้จ  านรรจ์ 56114600106 เอกสารครบ

กรอ.108 นางสาวกนกวรรณ เพียรจริง 56114600114 เอกสารครบ

กรอ.109 นางสาวนุศรา แกว้ค  า 56206600020 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.110 นายอาชาวนนท ์ภู่เล็ก 56206600025 เอกสารครบ

กรอ.111 นายธีระวฒัน์ บ  ารุงทรัพย์ 56206600030 เอกสารครบ

กรอ.112 นางสาวปรียาพร สีหะวฒันกุล 56206600036
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดจิตอาสาอีก 18 ชม.

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.113 นายพิศุทธ์ิ เข็มทอง 56206600037 เอกสารครบ

กรอ.114 นายอรรถพร วงษล์า 56206600038 เอกสารครบ

กรอ.115 นายภูริช ไวคิด 56206600042 เอกสารครบ

กรอ.116 นางสาวชญานี ศรีจนัทร์ 56206600043 เอกสารครบ

กรอ.117 นายอภิวฒัน์ สุทมา 56206600046 เอกสารครบ

กรอ.118 นางสาวณฏัฐ์รดา เลิศสิทธิธนสกุล56206600059 เอกสารครบ

กรอ.119 นายชาญชยั เพ่ิมบุญเยน็ 56206600067 เอกสารครบ

กรอ.120 นายสยาม จิตรมัน่ 56206600070 เอกสารครบ

กรอ.121 นายอมฤทธ์ิ สร้อยสนธ์ิ 56206600072 ไม่ด าเนินการ

กรอ.122 นายเปรมวิทย ์ประมูลทรัพย์ 56206600074 เอกสารครบ

กรอ.123 นายพงษศ์กร คณะพนัธ์ 56206600080 เอกสารครบ

กรอ.124 นายธนกร เล็กเลิศสุริยา 56206600082 เอกสารครบ

กรอ.125 นางสาวสุวรรณา กองเมือง 56206600088 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.126 นางสาวคณิศรา ไวยเนตร 56206600103 เอกสารครบ

กรอ.127 นายพงศกร ธนะสุทธิพนัธ์ 56206600104 เอกสารครบ

กรอ.128 นางสาวศิวพร นุ่นค า 56206600116 เอกสารครบ

กรอ.129 นายจิรวฒัน์ พิศดู 56206600117 เอกสารครบ

กรอ.130 นายนิอซัรัน ลีฆะ 56206600121 เอกสารครบ

กรอ.131 นางสาวชลธิดา วาตะ 56206600126 เอกสารครบ

กรอ.132 นางสาวสุจิตรา เงินพา 56566010003 เอกสารครบ

กรอ.133 นางสาวยวุนัดา ศรีไทย 56566010011 เอกสารครบ

กรอ.134 นางสาวราศินี รัตนาวิสุทธ์ิ 56566010015 ตดัสิทธ์ิ สละสิทธ์ิกู้

กรอ.135 นางสาวสุนิตรา ทองค า 56566010020 เอกสารครบ

กรอ.136 นางสาวก่ิงกาญจน์ ด านิล 56566010028 เอกสารครบ

กรอ.137 นางสาวมินตรา เงินโสม 56566010029 เอกสารครบ

กรอ.138 นายพงษสิ์ทธ์ิ วงษก์นัหา 56566010032 เอกสารครบ

กรอ.139 นางสาวฐิตาภา รอดเกิด 56566010040 เอกสารครบ

กรอ.140 นางสาวอรณิชา พลเยีย่ม 56566010043 ไม่ด าเนินการ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.141 นางสาวสุพตัรา ทองค า 56566010056 เอกสารครบ

กรอ.142 นางสาวสุรัสวดี จีนประดิษฐ์ 56566010057 เอกสารครบ

กรอ.143 นางสาวอมัพิกา จริยา 56566010059 เอกสารครบ

กรอ.144 นางสาววชิราพร พิทยานุรักษ์ 56566010060 เอกสารครบ

กรอ.145 นางสาวอภิญญา ถมประเสริฐ 56566010064 เอกสารครบ

กรอ.146 นางสาวเรณุกา สวสัด์ิเดช 56566010070 ไม่ด าเนินการ

กรอ.147 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิโน 56566010080 เอกสารครบ

กรอ.148 นางสาวนวพร เกียรติอาธารชยั 56566010088 เอกสารครบ

กรอ.149 นางสาวจณิสตา ก่อเกียรติพงศ์ 56566010090 ไม่ด าเนินการ

กรอ.150 นายสนัติภิพฒัน์ ภิรมยค์ลอ้ย 56566040019 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนัให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.151 นางสาวปฐมา กนัยายาว 56566040023 เอกสารครบ

กรอ.152 นางสาวพรนภา ตราทอง 56566040042 เอกสารครบ

กรอ.153 นางสาวสุนิสา สถาพร 56566040047 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.154 นางสาวนฤมล เทียงบุญ 56566050001 เอกสารครบ

กรอ.155 นางสาวธญัญารัตน์ สุขสมบุญ 56566050013 เอกสารครบ

กรอ.156 นางสาวเกศิณี บารมี 56566050027 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.157 นางสาวนรีกานต ์เตยอ่อน 56566050037 เอกสารครบ

กรอ.158 นางสาวนวพร ศรีอร่าม 56566050039 เอกสารครบ

กรอ.159 นางสาวอรทยั สุวรรณเพง็ 56566050041 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.160 นางสาววิรัญญา ยงไธสงค์ 56566050044 เอกสารครบ

กรอ.161 นางสาวกรกนก อารีย์ 56566050046 เอกสารครบ

กรอ.162 นางสาวกมลชนก เชาวนพานิช 56566050060 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.163 นางสาวศศิพร ชูแกว้ 56566050066 เอกสารครบ

กรอ.164 นายปิยวตัร รัตนวงค์ 5711011940070 เอกสารครบ

กรอ.165 นายธกานต ์แสงพุม่ 5711011940096 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.166 นายธนโชติ ทองค า 5711011940119 เอกสารครบ

กรอ.167 นางสาวอนญัญา วรโยธา 5711011940123 เอกสารครบ

กรอ.168 นายบุญฤทธ์ิ โตสุขโข 5711011940127 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.169 นายมงคลชยั พงษเ์ก่า 5711011940130 เอกสารครบ

กรอ.170 นายณลัทวฒัน์ ชอ้ยเครือ 5811011940011 เอกสารครบ

กรอ.171 นายณฐัพล พิมพม์หาทรัพย์ 5811011940014 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



35

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.172 นางสาวภทัราภรณ์ อาจบ ารุง 5811011940024 เอกสารครบ

กรอ.173 นายกิตติศกัด์ิ สายค ายศ 5811011940035 เอกสารครบ

กรอ.174 นายพงศภคั จูเผ่ือน 5811011940041 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.175 นายวงศกร วิหคหาญ 5811011940045 เอกสารครบ

กรอ.176 นายนุชิต พวงล าเจียก 5811011940053 เอกสารครบ

กรอ.177 นางสาวฉตัรทริกานต ์ทองค า 5811011940077 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.178 นางสาวธญัณศภทัรข ์เจริญศรี 5711011447003 เอกสารครบ

กรอ.179 นางสาวรวิสรา อศัวนนทวงศ์ 5811011447002 เอกสารครบ

กรอ.180 นางสาวโศศิษฐา เกียรติธนานนท์56114480005 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.181 นางสาวกมลทิพย ์ชาญธญัการ 56114480027 เอกสารครบ

กรอ.182 นายธีรทรรศน์ ศรีสนัต์ 56114480051 เอกสารครบ

กรอ.183 นายวิทยตุ ลมูลศรี 56114480053 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



39

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.184 นางสาวมุกโกเมน พร้อมสมัพนัธ์56114480066 เอกสารครบ

กรอ.185 นางสาวบุญฑริก เพช็รทบัทิม 56114480075 เอกสารครบ

กรอ.186 นางสาวศิรินาฏ พารอด 56114480076 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



40

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.187 นางสาวสุธิตา ชวาฤทธ์ิ 56114480088 เอกสารครบ

กรอ.188 นางสาวกนกวรรณ ตนนัทย์ทุธวงศ์56114480102 เอกสารครบ

กรอ.189 นางสาวชุตินนัท ์วรรณฑิตย์ 56114480106 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



41

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.190 นางสาวรัชนีกร ปวงค า 56114480108 เอกสารครบ

กรอ.191 นายศิวศร เตชะปัญญาสิน 56114480122 เอกสารครบ

กรอ.192 นางสาวอารยา ช่วยค ้าชู 56114480130 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



42

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.193 นายกฤตภาส ศรีสุวรรณ 56114480133 เอกสารครบ

กรอ.194 นางสาวสุภชัชานนัท ์จนัทร์เผ่ือน 56114480136 เอกสารครบ

กรอ.195 นางสาวณฐัธิดา ภู่ระหงษ์ 56114480138 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.196 นางสาวสาธิตา เสือลาภู 56114480139
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดทะเบียนบา้นแม่   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม

กรอ.197 นางสาวผกามาศ มชับญัฑิต 56114480144 เอกสารครบ

กรอ.198 นางสาวเกวลิน สุนทรวดี 56114480147 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.199 นางสาวรัตนาภรณ์ อมรฤทธ์ิ 56114480152 เอกสารครบ

กรอ.200 นางสาวมนสัชญา เจ๊ะเอเลาะ 56114480155 เอกสารครบ

กรอ.201 นางสาวอารียา ภู่เอ่ียม 56114480167 เอกสารครบ

กรอ.202 นางสาวสุภาดา วงษจิ์นดา 56114480173 ไม่ด าเนินการ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.203 นางสาวอยัรดา ตนัญาศิริ 5711011448002 เอกสารครบ

กรอ.204 นางสาวนนทญา วิชยั 5711011448003 เอกสารครบ

กรอ.205 นางสาวปฏิมาพร ภกัตรวิลยั 5711011448016 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.206 นางสาวศุภาวรรณ พวงพุม่ 5711011448017
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดหนา้3,5   2.ขาดเอกสารพอ่    3.ขาดบตัรประชาชนแม่ 
  4.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่    5.ขาดบนัทึกระบบ
e-studentloan   6.ขาดกิจกรรม36ช.ม   7.รอผลเกรดสะสม
2/58

กรอ.207 นางสาวสุชาดา รัตนิน 5711011448029 เอกสารครบ

กรอ.208 นางสาวชชัฎาภรณ์ ฤกษดี์ 5711011448033 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.209 นางสาวสตัตบุศย ์นาจานทอง 5711011448051
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดบตัรนศ.   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม

กรอ.210 นางสาวปิยพร สุวรรณบุญส่ง 5711011448069 เอกสารครบ

กรอ.211 นางสาวอนิตติญา ยิม้หยู 5711011448077 เอกสารครบ

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.212 นางสาวกญัจนาพร รามเมือง 5711011448094 เอกสารครบ

กรอ.213 นางสาวนพวรรณ แกว้สิงทอง 5711011448102 เอกสารครบ

กรอ.214 นายภพทรัพย ์พรหมายน 5711011448115 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



49

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.215 นายกฤษนะ พุม่สวสัด์ิ 5711011448116 เอกสารครบ

กรอ.216 นางสาวปนดัดา ทพัธานี 5711011448145 เอกสารครบ

กรอ.217 นางสาวกีรติ บุญหม่ืนไวย์ 5711011448158 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



50

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.218 นายธนวฒัน์ กิจขนัธ์ 5811011448015 เอกสารครบ

กรอ.219 นายวีระพฒัน์ ธรรมธีรโชติ 5811011448019 เอกสารครบ

กรอ.220 นางสาวรสสุคนธ์ สีนวล 5811011448049 เอกสารครบ

กรอ.221 นางสาวชนมน เอ้ืออารีชยัสกุล 5811011448051 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.222 นางสาวอรพรรณ พกุกะเวส 5811011448058 เอกสารครบ

กรอ.223 นางสาวธนนัพชัญ ์เลิศวฒิุทรงศิริ5811011448070 เอกสารครบ

กรอ.224 นางสาวรัชชิดา ดา้มทอง 5811011448096 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.225 นายณฐักิตต์ิ คล้ิงบวัทอง 5811011448099 เอกสารครบ

กรอ.226 นายยงยทุธ นิลทกาญจน์ 5811011448108 เอกสารครบ

กรอ.227 นางสาวลกัษิกา จนัทร์เพง็ 5811011448142 เอกสารครบ

กรอ.228 นางสาวสุชาวดี ศรีค  าผ่อง 5811011448172 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



53

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.229 นายอภิเดช สุขบณัฑิตย์ 5811011448176 เอกสารครบ

กรอ.230 นางสาววาสินี พงคพ์ทุธชาติ 5811011448177 เอกสารครบ

กรอ.231 นางสาวณฏัฐพชัร์ สร้อยทรัพย์ 5711011820012
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1. ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58

กรอ.232 นางสาวสุทธิตา ชนะภยั 5711011820017 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



54

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.233 นางสาววชิราภรณ์ แสนสุข 5711011820050 เอกสารครบ

กรอ.234 นางสาวสุวนนัท ์คล่องวิริยะกิจ 5711011820051
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ท าใหม่หนา้5 เขียนใหม่ระบุอาชีพพอ่เป็นอาชีพรับจา้ง   2.
รอผลเกรดสะสม2/58

กรอ.235 นางสาวศรีวิกา ปลุกใจหาญ 5711011820065 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.236 นางสาวพชัราภรณ์ เชิดชู 5711011820078 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.237 นางสาวสกุลรัตน์ ชยัหา 5711011820092 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.238 นางสาวปาริฉตัร งามพร้ิง 5811011820005 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.239 นางสาวนวลนิตย ์รุจิเรก 5811011820020 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.240 นางสาวจิระประภา จนัทร์เนาว์ 5811011820028 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.241 นางสาวลกัษณาเงิน แช่มฉ ่า 5811011820035 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



58

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.242 นางสาวพรชนิตร์ สมบูรณ์กิจชยั5811011820036 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.243 นายกริช บุญญาพิทกัษ์ 5811011820054 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



59

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.244 นายปฐวี กนัยายาว 5811011820061 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.245 นางสาวกุลณฐั ไต่ตาม 5811011820068 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



60

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.246 นางสาวศิริลกัษณ์ มุกคท์รัพย์ 5811011820078 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.247 นางสาวรัชฎาพร ธรรมเริง 5811011820079 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.248 นางสาวภทัราพร ฉิมจีน 5811011820088 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.249 นางสาวชญานี อะโน 5811011820096 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.250 นายอมรเทพ สีหมอก 5811011820101 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.251 นางสาวชลธิชา ฑีฆะ 5811011820103 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



63

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.252 นางสาวมินทต์า ริดเนียม 5811011820104 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.253 นางสาวณหทยั รัชชะกิตติ 5811011820113 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



64

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.254 นางสาวพรนภา วรนิษฐา 55113200027 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.255 นางสาวจารุวรรณ สนใจยิง่ 55113200047 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.256 นางสาวศิริลกัษณ์ ดียิง่ 55113200055 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.257 นางสาวนุชติยา คงสิม 55113200065 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.258 นางสาวมณีรัตน์ แจง้เสมอ 55113200078 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.259 เด็กหญิงวิชชุดา เฉียบแหลม 55113200084
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่และแม่ (ท างานร้านอาหาร)      
4.7.59

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.260 นางสาวสุพตัรา กนัยาภู 55113200086 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.261 นางสาวศุภมาศ เลิศคอนสาร 55113200115
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.262 นางสาวอรณี ค  าสม 55113200117 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.263 นางสาวณฐวร แสงสวา่ง 55113200119 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.264 นายศราวฒิุ บวัพก 55113200127 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.265 นายศรีธนญชยั สูกรรัตนวงศ์ 55113200128 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.266 นางสาวสุวิมล สุขสุศิลป์ 56113200002 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.267 นางสาวกาญจนา ชินนุแหน 56113200014 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.268 นางสาวนนัทภคั ทบัทิม 56113200015 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.269 นางสาวคริสตม์าส สงัขท์อง 56113200040 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.270 นางสาววนันิสา นนัตมาศ 56113200068 เอกสารครบ

กรอ.271 นางสาวเกศสุรีย ์ระหงษ์ 56113200071 เอกสารครบ

กรอ.272 นางสาวฟารีนา เล็กกุล 56113200101
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขอใหม่ทะเบียนบา้นแม่ให้แม่เซ็นช่ือมาใหม่   2.ขาด
บนัทึกระบบe-studentloan  3.ขาดรูปนศ.1ใบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.273 นางสาวอทิตยา มีมสัสุ 56113200103 เอกสารครบ

กรอ.274 นางสาวเกตุวรินทร์ โนนเภา 56113200105
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ท าใหม่หนา้1 เขียนขอ้มูลลงในพอ่ให้ครบ  2.ขอใหม่รูป
ถ่ายนศ.   3.ท าใหม่หนา้5 เพราะท่ีส่งมาเป็นของปีพ.ศ2558  
 4. รอผลการเรียน2/58   5.ขาดบนัทึกผ่านระบบ
e-studentloan  6.ขาดกิจกรรม36ช.ม

กรอ.275 นางสาวนิตยา ช านาญเท 56113200106 เอกสารครบ

กรอ.276 นางสาวพจมาลย ์ศรีบุญ 56113200122 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



74

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.277 นางสาวณฎัฐา นะท า 55113400072 เอกสารครบ

กรอ.278 นางสาวสุดารัตน์ เสารี 55113400141 เอกสารครบ

กรอ.279 นางสาวชลิตตา ค  าเขียว 55113400156 เอกสารครบ

กรอ.280 นางสาวณฏัฐา สุวรรณ์ 55113400164 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



75

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.281 นางสาวสุนทรี ถนอมพงษ์ 55113400166 เอกสารครบ

กรอ.282 นางสาวรัตน์มิกา จูมสูงเนิน 55113400175 เอกสารครบ

กรอ.283 นางสาวอญัชฎา ศรีจ าพลงั 55113400176 เอกสารครบ

กรอ.284 นางสาวศิรินรัตน์ ชินภกัดี 55113400187 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.285 นางสาวกุลธิดา เภารัศมี 55113400200 เอกสารครบ

กรอ.286 นางสาววนัเพญ็ บุญเพ่ิม 55113400208 เอกสารครบ

กรอ.287 นางสาวนิติมา แดงสกล 55113400231 เอกสารครบ

กรอ.288 นางสาวศุภิสรา กาทอง 55113400252 ไม่ด าเนินการ

กรอ.289 นางสาวมยรีุ คลงัศรี 55113400253 เอกสารครบ

กรอ.290 นางสาวกฤติยาภรณ์ จนัทร์อ่อน 55113400259 ไม่ด าเนินการ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



77

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.291 นางสาวนรมน ประยงคแ์ยม้ 55113400262 เอกสารครบ

กรอ.292 นางสาววิมลมณี พงษา 55113400268 เอกสารครบ

กรอ.293 นางสาวชลิตา ศิริแวว 55113400269 ตดัสิทธ์ิ
ส่งค  าร้องสละสิทธ์ิกูก้รอ.มาให้แลว้ทางไปรษณียไ์ดรั้บ
21.7.59

กรอ.294 นางสาวโชติรส เก้ือกูล 56113400006 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



78

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.295 นางสาวกนกพร แสงรัตน์ 56113400029 เอกสารครบ

กรอ.296 นางสาวโศธิดา เพช็รช่วย 56113400045 เอกสารครบ

กรอ.297 นางสาววลีรัตน์ สุขโกมล 56113400050 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



79

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.298 นางสาวขวญัฤดี ทองรอด 56113400054 เอกสารครบ

กรอ.299 นางสาวพณัณิตา ฤทธ์ิชยั 56113400055 เอกสารครบ

กรอ.300 นางสาวผกามาศ ค  าเฉลิม 56113400059 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



80

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.301 นางสาววรางคณา ม่วงนางรอง 56113400064 เอกสารครบ

กรอ.302 นางสาววลีพลอย ทาชาติ 56113400074 เอกสารครบ

กรอ.303 นางสาวสุดารัตน์ ศรแกว้ 56113400078 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



81

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.304 นางสาวเสาวลกัษณ์ ดวงเพชร 56113400079 เอกสารครบ

กรอ.305 นางสาวเกวลี บุญมี 56113400085 เอกสารครบ

กรอ.306 เด็กหญิงจสิฐตา ซ่ือตรง 56113400088 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.307 นายอานนัท ์บุญค า 56113400090 เอกสารครบ

กรอ.308 นางสาวศรัณวราห์ เกตุพิบูลย์ 56113400097 เอกสารครบ

กรอ.309 นายกนัตธชั นาคธน 56113400107 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



83

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.310 นายจิราย ุไพกรณ์ 56113400116 เอกสารครบ

กรอ.311 นางสาวชนกนนัท ์การเนตร 56113400118 เอกสารครบ

กรอ.312 นางสาวศิรินนัท ์จือเหลียง 56113400119 เอกสารครบ

กรอ.313 นางสาวสุดารัตน์ กา้นคา้งพลู 56113400127 เอกสารครบ
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



84

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.314 นางสาวเพชรลดา ชนะบุญ 5711011320020
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดกิจกรรม36ช.ม

กรอ.315 นางสาวยศวดี ศรีนะ 5711011320028 เอกสารครบ

กรอ.316 นางสาวธญัธรณ์ ไสยรส 5711011320063 เอกสารครบ

กรอ.317 นางสาวนสัรินทร์ การไชนา 5711011320064 เอกสารครบ

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



85

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.318 นางสาวนภสักร ขยนักิจ 5711011320066 เอกสารครบ

กรอ.319 นางสาวรัชดากร แสงรูจี 5711011320073 เอกสารครบ

กรอ.320 นางสาวกญัญาณี นาคแยม้ 5711011320076 เอกสารครบ

กรอ.321 นางสาวอภิญญา ผิวเกล้ียง 5711011320087 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



86

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.322 นางสาวศิรประภา ศรีพรม 5711011340018 เอกสารครบ

กรอ.323 นางสาวภาวิดา พวงประยงค์ 5711011340021 เอกสารครบ

กรอ.324 นางสาวปัทมา มิถานนท์ 5711011340031 เอกสารครบ

กรอ.325 นางสาวสิริวนนัท ์สิทธิกนั 5711011340041 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



87

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.326 นางสาวชลิตา วรรณเวช 5711011340047 เอกสารครบ

กรอ.327 นางสาวพรรณนิภา ลาวงศเ์กิด 5711011340060
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขอใหม่รูปนศ.    2.ขาดหนา้ท่ี5    3.ขาดทะเบียนบา้นแม่   
4.ขาดกิจกรรม36ช.ม   5.รอผลเกรดสะสม2/58

กรอ.328 นางสาวอญัธิกา เรืองไรรัตนกุล 5711011340061
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1. ขาดกิจกรรม36ช.ม    2.รอผลเกรดสะสม2/58

กรอ.329 นางสาวสายชล เกตุแกว้ 5711011340065 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



88

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.330 นายปิยะวงษ ์ประดิษฐ์ 5711011340071
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขอพบคุยกิจกรรมท่ีท า   2.รอผลเกรดสะสม2/58

กรอ.331 นายพลฏัฐ์ เทพมงักร 5711011340075
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.นศ.มาติดต่อเขียนหนา้2ให้ครบ   2.ขาดเกรดทุกเทอมถึง
2/58   3.แกไ้ขในระบบ ถา้จะกูค้่าครองชีพตอ้งกา
เคร่ืองหมายดว้ย   4.ขอพบคุยกิจกรรมท่ีท า

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.332 นางสาวรุจิรา พิมพอิ์นทร์ 5811011320002 เอกสารครบ

กรอ.333 นางสาวมลัลิกา พงศเ์พชรดี 5811011320003 เอกสารครบ

กรอ.334 นางสาวเพชร ทองเล็ก 5811011320011 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.335 นางสาวกลัยรัตน์ ทรงเผ่า 5811011320023 เอกสารครบ

กรอ.336 นางสาวธนชัชา แสงนาค 5811011320025 เอกสารครบ

กรอ.337 นางสาวรจรี แกว้ชะอุ่ม 5811011320031 ตดัสิทธ์ิ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

1.ขาดหนา้3   2. นศ.มาติดต่อวาดแผนผงัหนา้4เพ่ิมเติมให้ชดัเจนกวา่น้ี   3.ขอใหม่เอกสารแม่ เซ็นลายมือตวัเองทั้ง2แผ่น  4.ขาดใบ
มรบตัรพอ่   5.ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่  6. ขาดกิจกรรม36ช.ม    7.รอผลเกรดสะสม2/58
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.338 นางสาวชนิสรา สมประทุม 5811011320036 เอกสารครบ

กรอ.339 นางสาวสิรามล ลิกขะไชย 5811011320039 เอกสารครบ

กรอ.340 นางสาวอรสา อศัฤกษ์ 5811011320053 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.341 นางสาววิพิชญาณ์ ใจสอาด 5811011320060 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.342 นางสาวจารุวรรณ นิลยอง 5811011320068 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.343 นางสาวกาญธิชา มะลิถอด 5811011340007 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.344 นางสาวอมรรัตน์ กุย้เสง้ 5811011340014 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.345 นางสาวก่ิงกานต ์กลัน่แกว้ 5811011340021 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.346 นางสาวธนาภา บุดดี 5811011340030 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.347 เด็กหญิงอุบลวรรณ ดอนปัญญาไพร5811011340031 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.348 นายพรชยั ทบัชม 5811011340043 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.349 นางสาวธนัยช์นก ดาดวง 5811011340075 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.350 นางสาวธญัรดี เพชรหนุน 5811011340086 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.351 นายศุภฤกษ ์ศรีมนัตะ 5811011340092 ไม่ด าเนินการ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.352 นางสาวเจตศิณีย ์ศรีสาวแห 5711011180007 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.353 นางสาวสุรีรัตน์ นาคะจนัทร์ 5711011180010 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.354 นายโสภณ พิมพศ์กัด์ิ 5711011180012 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.355 นายอรรถกร รองแขวง 5711011180023 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



99

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.356 นางสาวรัตนา ทองชู 5711011180026 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.357 นางสาวยานิภา หารสุโพธ์ิ 5711011180033 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.358 นายศุภชยั ศุภลกัษณ์เลิศกุล 5711011180037 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.359 นางสาวสกาวรัตน์ ห่อหุม้ 5711011180039 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.360 นางสาวสุพรรณิการ์ ลีศุภางค์ 5711011180041 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.361 นางสาวดารุณี ปานอ่อน 5711011180053 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.362 นางสาวนุชเนตร วงษส์วสัด์ิ 5711011180069 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.363 นางสาวอุษณีย ์วงษโ์พธ์ิ 5711011180074 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.364 นางสาววราพร ภูห้องเพชร 5711011180075 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.365 นางสาวจิรัชยา มหานิล 5711011180088 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.366 นางสาวกนกวรรณ อรุณ 5711011180089 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.367 นางสาวอญัชลี ปานประชาติ 5711011180090 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.368 นางสาวจารุพกัตร์ อรชุม 5711011180101 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.369 นางสาวนฤมล แสงสุวรรณ 5711011180106 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.370 นางสาวกฤติยา ฝ่ายขนัธ์ 5711011180108 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.371 นางสาวศุภลกัษณ์ งอมสระคู 5711011180110 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



107

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.372 นางสาวจนัทนา ทองนพคุณ 5711011180116 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.373 นางสาวลดัดาพร นาดอน 5711011180124 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.374 นายปรัชญภากร วิเสสสาระกูล 5811056180001 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.375 นายอภิรุต มะโนราช 5811056180003 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.376 นายธีระพงษ ์มวานนท์ 5811056180007 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.377 นางสาวศิริวรรณ บ ารุงภกัด์ิ 5811056180009 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.378 นางสาวจริญญา ปักษี 5811056180011 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.379 นางสาวภสัราภรณ์ ลีลาเลิศ 5811056180021 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.380 นางสาวรัตนา ล าใยผล 5811056180033 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.381 นางสาวกมลชนก สุขนิมิตร 5811056180060 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.382 นายณฐักานต ์ขนัทอง 5711011802035 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.383 นางสาวจินตนา ปินะทานงั 5711011802046 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.384 นางสาวศศินา ลิขิตธนทรัพย์ 5711011802054 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.385 นายรุ่งโรจน์ ล้ิมประเสริฐศกัด์ิ 5711011802055 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.386 นางสาวรัสรินทร์ พิพิธชิณวงศ์ 5711011802099 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.387 นางสาวธญัญาพร ศรีภูมิ 5711011820109 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



115

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.388 นางสาวปรียาพร ดดัใจเท่ียง 5811011802002
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.389 นายณฐักร จนัทา 5811011802005
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559

กรอ.390 นายจกัรกฤษณ์ ปาวาลย์ 5811011802008 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.391 นายปัญญฤทธ์ิ กุลเมือง 5811011802024
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดหนา้3,หนา้4   2.ขาดเกรดทุกภาคเรียนถึง2/58  3.ขาด
กิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559

กรอ.392 นางสาวธนภรณ์ เบญจโสภาค 5811011802027 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.393 นายหฤษฎ ์โพธ์ิกลาง 5811011802029 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.394 นายธนพล บุบผาสวรรค์ 5811011802059 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.395 นางสาวลลิตา สีลาค า 5811011802068 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.396 นางสาวธญัธิชา น่ิมนวล 5811011802071 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



120

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.397 นางสาวสิริรัตน์ เมฆสุข 5811011802072 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.398 นางสาวชลนิภา อรรถจรูญ 5811011802073 ไม่ด าเนินการ

กรอ.399 นายธุรกิจ รุ่งทิวามงคล 5811011802093 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.400 นายวรินทร์ คงธนาคมธญักิจ 5811011802095 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.401 นางสาววิภาวินี ชั้นเล็ก 56114460006 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.402 นางสาวสุนิสา เหลืองลญัจกร 56114460007
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559

กรอ.403 นางสาวพสัตราภรณ์ อาจเสียงรัมย5์6114460008 ไม่ด าเนินการ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.404 นายยศภทัร องอาจ 56114460014 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.405 นางสาวปริยฉตัร จนัประภาส 56114460016
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.406 นางสาววรากรณ์ มูลเอ่ียม 56114460033 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.407 นายยศพนธ์ สะกีพนัธุ์ 56114460035 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.408 นางสาวชุติมา เกสภาผล 56114460037 ไม่ด าเนินการ



125

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.409 นางสาววิชชุอร แตงนวล 56114460038 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.410 นางสาวดรุณวรรณ สุขสากิจ 56114460067 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.411 นางสาวกิติวรรณ พุม่โพธ์ิ 56114460072 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.412 นางสาวเวริกา เอนกพร 56114460073 ไม่ด าเนินการ

กรอ.413 นายธนะพล สมบติัมหาโชค 56114460076 ไม่ด าเนินการ

กรอ.414 นายจรัญพจน์ เชียงค  า 56114460082 ไม่ด าเนินการ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.415 นางสาวพชัรี ปาระจิตต์ 56114460089
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดรูปนศ.   2. ขาดหนา้4,5   3.ขาดทะเบียนบา้นนศ. และ
บญัชีธนาคาร   4.บตัรประชาชนพอ่หมดอาย ุ  5.ขอใหม่
เอกสารแม่เซ็นช่ือลายมือตวัเอง  6.ขาดบนัทึกระบบ
e-studemtloan    7.ขาดกิจกรรม36ช.ม    8.รอผลเกรดสะสม
2/58

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559

กรอ.416 นางสาวสุธิดา คู่แกว้ 56114460092 ไม่ด าเนินการ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.417 นายเกตุกษิต สีบุญเรือง 56114460106 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.418 นางสาววิลาสินี ชั้นเล็ก 56114460108 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.419 นายบลัลพ เสาวลยั 56114460109
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขาดหนา้3,4,5และบตัรขา้ราชการ   2.ขอใหม่เอกสารพอ่
และแม่เซ็นช่ือดว้ยลายมือตวัเอง  และบตัรประชาชนแม่
หมดอาย ุ  3.ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559

กรอ.420 นางสาวณฐัชา ตั้งตรัสธรรม 56114460117 ไม่ด าเนินการ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.421 นางสาวศุทธินี เกษนาค 56114460128 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.422 นางสาวฐิติพรรณ กิตติพงศย์ิง่ยง 56114460129 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.423 นางสาวสินีนาฎ แยม้บุบผา 56114460132
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 1

1.ขอพบคุยกิจกรรมท่ีท า    (ส่ง6.7.59)

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559

กรอ.424 นางสาวอินทิรา ทบัสายทอง 56114460137 ไม่ด าเนินการ

กรอ.425 นางสาวมาลีน ทองอยู่ 56114460138 ไม่ด าเนินการ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.426 นางสาวณิชกมล โทณผลิน 56114460149 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.427 นายณฐัวธุ ภทัรบวรกุล 5711011446002 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.428 นางสาวพรนภา หอมหวล 5711011446006 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.429 นางสาวนภสัสร กาจนัทร์ 5711011446020
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ลงรายละเอียดจิตอาสาเพ่ิม

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.430 นางสาวสุธิดา แสงส าลี 5711011446021 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.431 นางสาวกนกกร พวกอ่ิม 5711011446035 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.432 นางสาวธนนนัท ์สูงทองจริยา 5711011446038 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.433 นายนภาดล นุชเจริญ 5711011446047 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.434 นางสาวณิชากร อุย้เจริญ 5711011446070 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.435 นางสาวสุชาวดี อบเชย 5711011446080 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.436 นายสุรพงศ ์ช่วยณรงค์ 5711011446085 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.437 นางสาวณฐมน อดุลยธรรม 5711011446086 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



138

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.438 นางสาวธนพร เทียนรุ่งอร่าม 5711011446088 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.439 นายอติวิชญ ์รัตน์รวีวงศ์ 5711011446089 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



139

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.440 นางสาวกญัญศิริ ผลศิริ 5711011446093 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.441 นางสาวกญัฐณฐั ธญัธนกิจไพศาล5711011446103 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้



140

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.442 นายเกรียงไกร กล่ินหอมยนื 5711011446110 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.443 นายนพรัตน์ วิเศษปะ 5711011446122
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.กรอกเอกสารเพ่ิม  2.ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 12 ชม.

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.444 นายภูษิต กุศลพทุธรักษ์ 5711011446123
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 12 ชม.

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559

กรอ.445 นางสาวมณีวรรณ วรรณสิงห์ 5711011446125 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.446 นางสาวสุพตัรา หนูนุรัตน์ 5711011446130 เอกสารครบ

กรอ.447 นางสาวภูริตา เข็มเพช็ร์ 5711011446131 เอกสารครบ

กรอ.448 นางสาวสุภาพร อินทรเขียว 56569900001 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.449 นางสาวบุญธิดา อ านวย 56569900002 เอกสารครบ

กรอ.450 นางสาวสุพตัรา วงคป์ระพนัธ์ 56569900004 เอกสารครบ

กรอ.451 นางสาวรุจิตรา ยิม้ภกัดี 56569900005 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.452 นางสาวนฤมล จรัสประชาคม 56569900006 เอกสารครบ

กรอ.453 นางสาวกฤษณา ยิม้เจริญ 56569900007 เอกสารครบ

กรอ.454 นางสาวณฐัวดี ภาเรือง 56569900015 เอกสารครบ

กรอ.455 นางสาววิภาวี สุนทรสุข 56569900020 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.456 นางสาวนริศรา ดีพา 56569900022 เอกสารครบ

กรอ.457 นายกฤษณะชยั เงาเงิน 56569900025 เอกสารครบ

กรอ.458 นางสาวทิพาวรรณ ค าปลิว 56569900027 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.459 นางสาวสุดารัตน์ เพด็นอก 56569900029 เอกสารครบ

กรอ.460 นางสาววรรณวิษา รัตนจิระวงศ์ 56569900031 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.461 นางสาวกญัญาณฐั ประดบักรณ์ 56569900040 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.462 นางสาวสุภาพร ภูทองโป่ง 56569900041 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.463 นางสาวกนกวลัย ์แพงศรี 56569900042 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.464 นางสาวพรหมจุรี ป่ินละออ 56569900046 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.465 นางสาวนภชัสกรณ์ รักวงศ์ 56569900049 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.466 นางสาวพชัรี สวามิชยั 56569900051 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.467 นางสาวภทัราภรณ์ น ้าทอง 56569900054 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.468 นางสาวอาทิตยา โนภาศ 56569900055 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.469 นางสาวพศิกา เมืองไทย 56569900058 เอกสารครบ

กรอ.470 นางสาวปัทมวรรณ ประทุมรุ่ง 56569900059 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.471 นางสาวสุกญัญา ยาวิละกาศ 56569900068 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.472 นางสาวพชัรี ชยัมา 56569900074 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.473 นางสาวมนสัวีร์ ทกัษรานุพงษ์ 56569900077 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.474 นางสาวอมราภรณ์ ผดุงชนม์ 56569900080 ไม่ด าเนินการ

กรอ.475 นางสาวนิธิศา นา้เจริญ 56569900089 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.476 นางสาวสิทธิพร ทองเกียว 56569900091 เอกสารครบ

กรอ.477 นางสาวรัตติกาล วงศเ์หงา้ 5711056990001 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.478 นายรัฐพงษ ์เทพอาจ 5711056990002 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.479 นางสาวเสาวรส กลัยากาญจน์ 5711056990004 เอกสารครบ

กรอ.480 นางสาวเวธกา วิสิทธิวงศ์ 5711056990006 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.481 นางสาวพิชญาภา พนัทองหล่อ 5711056990007 เอกสารครบ

กรอ.482 นางสาวกมลชนก แทนผกัแวน่ 5711056990015 เอกสารครบ

กรอ.483 นางสาวณฐัวดี ขจรบุญ 5711056990018 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.484 นางสาวธารารัตน์ เช้ือชาวนา 5711056990034 เอกสารครบ

กรอ.485 นางสาวสุพิชชา สิงห์ด ารงค์ 5711056990035 เอกสารครบ

กรอ.486 นางสาวเอริกา แจง้จ  ารัส 5711056990036 เอกสารครบ

กรอ.487 นายธ ารง ฤทธิศกัด์ิ 5711056990038 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.488 นางสาวพิตตินนัท ์ไชยวิเชียร 5711056990040 เอกสารครบ

กรอ.489 นางสาวสุทธิดา หลกัธรรม 5711056990046
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดเอกสารรับรองการเป็นนกัศึกษา

กรอ.490 นางสาวฐาปนี ขาวผ่อง 5711056990047 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



159

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.491 นางสาวภทัรวรรณ วรรณภพ 5711056990051 เอกสารครบ

กรอ.492 นายพนธวิศ คุณชล 5711056990053 เอกสารครบ

กรอ.493 นางสาวโสรยา รอดโพธ์ิ 5711056990058 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



160

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.494 นางสาวจริยา พนัธุมา 5711056990063 เอกสารครบ

กรอ.495 นางสาวพรรณี หนูเยาว์ 5711056990064 เอกสารครบ

กรอ.496 นางสาวณฐัชยากมล แถบศรี 5711056990069 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



161

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.497 นางสาวภาวดี อุทยัศิริพร 5711056990070 เอกสารครบ

กรอ.498 นางสาวรัตน์ริกา จนัทรา 5711056990074 เอกสารครบ

กรอ.499 นางสาววรนุช ลาโทน 5711056990075 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



162

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.500 นางสาวอารยา บุษบง 5711056990076 เอกสารครบ

กรอ.501 นางสาวขวญัฤทยั วงษโ์นนง้ิว 5711056990078 เอกสารครบ

กรอ.502 นางสาวแพรวนภา สีพาชยั 5711056990079 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



163

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.503 นางสาวชลธิชา แวงค าเพง็ 5711056990080 เอกสารครบ

กรอ.504 นางสาวสกุณตรา ออ้มแกว้ 5711056990082 เอกสารครบ

กรอ.505 นางสาวนภสร สืบสาย 5711056990085 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.506 นางสาวจนัทร์มณี เจริญศิริ 5711056990091 เอกสารครบ

กรอ.507 นางสาวสุวิมล บุญน า 5711056990092 เอกสารครบ

กรอ.508 นางสาวมชัฌิมา โพธิพนัธุ์ 5711056990095 เอกสารครบ

กรอ.509 นางสาวศศิธร ไชยมงคล 5711056990096 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.510 นางสาวพีระยา เต็งสุวรรณ 5711056990097 เอกสารครบ

กรอ.511 นางสาวสุธิดา สุยะ 5711056990098 เอกสารครบ

กรอ.512 นางสาวพรรณิภา เบญ็จรูญ 5711056990101 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.513 นางสาวพรพิมล นนัทา 5711056990103 เอกสารครบ

กรอ.514 นางสาวนิจจารีย ์อ่อนทรัพย์ 5811056990001 เอกสารครบ

กรอ.515 นางสาวกาญจนา เสนอกลาง 5811056990002 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.516 นางสาวปิยวรรณ อบฟ้ง 5811056990003 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.517 นางสาวณฏัฐณิชา จุย้สกูล 5811056990007 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.518 นางสาวสุภาภรณ์ แกว้อุดร 5811056990008 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.519 นางสาวณฐักานต ์พรหมบุตร 5811056990009 เอกสารครบ

กรอ.520 นางสาวนทัชลิดา อรรคบุตร 5811056990010 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



169

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.521 นางสาวนริศรา ปวงกนัทา 5811056990013 เอกสารครบ

กรอ.522 นางสาวมนนัยา สียางนอก 5811056990017 เอกสารครบ

กรอ.523 นายณฐัพล ค  าหวาน 5811056990018 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.524 นางสาวมนสัชนก บุญศกัด์ิ 5811056990022 เอกสารครบ

กรอ.525 นางสาวปฏิญญา สีมาคาม 5811056990023 เอกสารครบ

กรอ.526 นางสาวจุไรวรรณ ตวยกระโทก 5811056990024 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.527 นางสาวณฐัเรวดี สูตรประจนัทร์5811056990025 เอกสารครบ

กรอ.528 นางสาววิชุดา สามารถ 5811056990026 เอกสารครบ

กรอ.529 นางสาวนนัทิยาภรณ์ สวสัด์ินที 5811056990027 เอกสารครบ

กรอ.530 นางสาววิรัญญา เด่นศกัด์ิตระกูล5811056990031 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.531 นางสาวณิชกานต ์ชูพยนัต์ 5811056990035 เอกสารครบ

กรอ.532 นางสาวนนัทิกานต ์ดอกพวง 5811056990037 เอกสารครบ

กรอ.533 นางสาวกิตติยาภรณ์ วิชาชยั 5811056990039 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.534 นางสาวพิชญา มาพนันะ 5811056990044 เอกสารครบ

กรอ.535 นางสาวณฐักาญจน์ สุรัชนีนพดล5811056990046 เอกสารครบ

กรอ.536 นางสาวกนกกาญจน์ เพช็รไม้ 5811056990048 เอกสารครบ

กรอ.537 นางสาวกรรณิกา ชฎารัมย์ 5811056990050 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.538 นางสาววรรณมาศ มีทรงธรรม 5811056990052 เอกสารครบ

กรอ.539 นางสาวศศิชา ชมภูพ้ืน 5811056990053 เอกสารครบ

กรอ.540 นางสาวจิรพรรณ ท่ีดี 5811056990055 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.541 นางสาวนิศาชล ยนิดี 5811056990056 เอกสารครบ

กรอ.542 นางสาวอารียา ยอดมัน่ 5811056990063 เอกสารครบ

กรอ.543 นางสาวศศิวิมล เพง็พิศ 5811056990064 เอกสารครบ

กรอ.544 นางสาวพชัรินทร์ เวทสม 5811056990066 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



176

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.545 นายอรรถพล ป้อมไธสง 5811056990067 เอกสารครบ

กรอ.546 นางสาวอภิญญา กาลจกัร 5811056990071 เอกสารครบ

กรอ.547 นางสาวบุญฑริกา กล่อมเบ้ีย 5811056990074 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



177

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.548 นางสาวขวญัสุดา ทุมพฒัน์ 5811056990076 เอกสารครบ

กรอ.549 นายพิริยะ ทองมูล 5811056990077 เอกสารครบ

กรอ.550 นางสาวสุกญัญา ชมชาติ 5811056990078 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



178

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.551 นางสาวผกาวรรณ ไชยธรรม 5811056990080 เอกสารครบ

กรอ.552 นางสาวลานนา สิทธิชยัค  า 5811056990083 เอกสารครบ

กรอ.553 นางสาวกญัญาภคั นนทะภา 5811056990086 เอกสารครบ

กรอ.554 นางสาวสุดารัตน์ ปฎิเวช 5811056990087 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



179

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.555 นางสาวนพวรรณ รังวิเศษ 5811056990106 เอกสารครบ

กรอ.556 นางสาวบุษรินทร์ วรรณศรี 5811056990107 เอกสารครบ

กรอ.557 นางสาวธิดารัตน์ บงแกว้ 5811056990115 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



180

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.558 นางสาวชุติมณฑน์ อศัวสุทธิพนัธ์5811056990121 เอกสารครบ

กรอ.559 นางสาวพิลาวลัย ์บุญสวสัด์ิ 5711011150009 เอกสารครบ

กรอ.560 นางสาวสิริรัตน์ สนสุวรรณ์ 5711011150010 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



181

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.561 นายอมัรีย ์วาเลาะ 5711011150015 เอกสารครบ

กรอ.562 นางสาวนิสาชล ยงัประสงค์ 5711011150021 เอกสารครบ

กรอ.563 นายวชัร ทองบุตร 5711011150024 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



182

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.564 นางสาวทานตะวนั โคตจนัทึก 5711011150035
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ท าจิตอาสาเพ่ิม 10 ชม.

กรอ.565 นางสาวเฉลิมศรี เจนจตุรานนท์ 5711011150036 เอกสารครบ

กรอ.566 นางสาวขวญัชุมา เพชรนุย้ 5711011150039 เอกสารครบ

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



183

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.567 นางสาวมิราวดี น่ิมนวล 5711011150042 เอกสารครบ

กรอ.568 นายธีรภทัร เสาใสศรี 5711011150043
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

กรอ.569 นางสาวณฐัริกา สุภาทอง 5711011150044 เอกสารครบ

กรอ.570 นางสาวจิตา ฑามาตร์ 5711011150056 ไม่ด าเนินการ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



184

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.571 นายคมสนั สงวนวงศวิ์จิตร 5711011150058 เอกสารครบ

กรอ.572 นางสาวอารีรัตน์ พรไพรสณฑ์ 5811056150001 เอกสารครบ

กรอ.573 นางสาวพิมลพรรณ ขวญัสุด 5811056150003 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



185

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.574 นางสาวปิยธชั มุติมรรคา 5811056150008 เอกสารครบ

กรอ.575 นายพชรพล อาวธุ 5811056150014 เอกสารครบ

กรอ.576 นางสาวสิดาพร อารามพงษ์ 5811056150016 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



186

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.577 นางสาวอภิญญา กุดเป่ง 5811056150020 เอกสารครบ

กรอ.578 นายชุษณะ บุญโท 5811056150029 เอกสารครบ

กรอ.579 นางสาววรรณภทัร หวง 5811056150035 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



187

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.580 นางสาวยศวดี โสรธรณ์ 5811056150040 เอกสารครบ

กรอ.581 นางสาวรังสินี ฟุ้ งสกุล 5811056150044 เอกสารครบ

กรอ.582 นางสาวรัชดาภรณ์ เหล้ือมแกว้ 5811056150050 เอกสารครบ

กรอ.583 นางสาวศศิธร บุญศร(ไชยมงคล)5811056150052 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



188

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.584 นางสาวบุญประทีป ชา้งบุญมี 5711011520060 เอกสารครบ

กรอ.585 นางสาวสุพิชญา เห็มภูมิ 5711011520080 เอกสารครบ

กรอ.586 นางสาวสุพตัรา วงษลุ์น 5711011520094 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



189

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.587 นางสาวชนิษฎา เพชรฤทธ์ิ 5811011520006 เอกสารครบ

กรอ.588 นางสาวชมพนุูท กล่อมเกล้ียง 5811011520008 เอกสารครบ

กรอ.589 นางสาวชุติมา พลูเพ่ิม 5811011520010 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



190

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.590 นางสาวอณุตรา พทุธโกษา 5811011520015 เอกสารครบ

กรอ.591 นางสาวธนัยพร วฒัโน 5811011520019 เอกสารครบ

กรอ.592 นางสาวทิพยสุ์ดา กามินี 5811011520029 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



191

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.593 นางสาวปัณชญา ภาพเจริญ 5811011520033 เอกสารครบ

กรอ.594 นายศุภโชค ศิริวรรณ 5811011520053
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

กรอ.595 นางสาวมทัวนั หมัน่เขตกิจ 5811011520062 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559



192

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.596 นางสาวภาวิณี เลสะทา้น 5811011520065 เอกสารครบ

กรอ.597 นายอมรเทพ ศรีคง 5711011732013 ไม่ด าเนินการ

กรอ.598 นางสาวณฐัสิมา สนัน่สุข 5711011732022 เอกสารครบ

กรอ.599 นายชินดนยั วชิระพนัธุ์ 5711011732033 ไม่ด าเนินการ

กรอ.600 นางสาวเสาวลกัษณ์ เสมอเหมือน5811011732004 ไม่ด าเนินการ

กรอ.601 นางสาวปาริชาติ ภู่อาภรณ์ 5811011732006 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



193

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.602 นางสาวสุกญัญา กาญจนสุวรรณ5811011732008 เอกสารครบ

กรอ.603 นางสาวธญัญารัตน์ บรรพชาติ 5811011732017 เอกสารครบ

กรอ.604 นางสาวจิราพร อุดหนุน 5811011732020 เอกสารครบ

กรอ.605 นางสาวขวญัภิรมย ์ทนงค์ 5811011732026 ไม่ด าเนินการ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



194

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.606 นางสาวยวุดี จิตแปลง 5811011732031 เอกสารครบ

กรอ.607 นายกวีกาล ตนัติตารมณ์ 5811011732035 เอกสารครบ

กรอ.608 นางสาวชญานุช สวา่งศรี 5811011732045 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



195

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.609 นางสาวกญัญานฐั สมหมาย 5811011732046 เอกสารครบ

กรอ.610 นางสาวกาญจนา เก้ือผล 5811011732050 ไม่ด าเนินการ

กรอ.611 นางสาวมลัลิกา มุ่งไพศาล 5811011732054 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.612 นางสาวภทัรภา พิจารณ์วณิช 5811011732060 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.613 นางสาวชนากานต ์คงมนั 5811011732065 เอกสารครบ

กรอ.614 นางสาวชนรดา อภิสนธ์ 5811011732071 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



197

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.615 นางสาวอจัฉราพร ประสานพนัธ5์811011732077 ไม่ด าเนินการ

กรอ.616 นางสาวฉลองรัฐ จรัสพาณิชยกุล5811011732078 ไม่ด าเนินการ

กรอ.617 นายประวิทย ์มะจนัลา 5711011460060 เอกสารครบ

กรอ.618 นางสาวพรนภา พานโท 5711011460130 เอกสารครบ

กรอ.619 นางสาวสุรีรัตน์ ภกัดีเจริญ 5711011460134 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



198

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.620 นางสาวกนกพร พอใจ 5711011460143 เอกสารครบ

กรอ.621 นางสาวสุพตัรา ศรีพนันา 5811011460005 เอกสารครบ

กรอ.622 นางสาวศศิประภา ตนัวฒันกุล 5811011460019 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.623 นางสาวสุกญัญา บุญมี 5811011460027 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.624 นายธิปร์ภวตัน์ อดุลยธรรม 5811011460035 เอกสารครบ

กรอ.625 นายรชตะ ปิวาวฒันพานิช 5811011460040 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



200

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.626 นางสาวธิติสุดา ศรีนิล 5811011460047 เอกสารครบ

กรอ.627 นายอษัฎาวธุ อินทรศรี 5811011460050 เอกสารครบ

กรอ.628 นางสาวกรกมล วงษย์อด 5811011460068 ไม่ด าเนินการ

กรอ.629 นางสาวศตกมล ค  ามัน่ 5811011460075
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดช่ือตวับรรจงผูเ้ซ็นรับรองจิตอาสา

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559



201

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.630 นางสาวกิติยา อยูพิ่พฒัน์ 5811011460112 เอกสารครบ

กรอ.631 นางสาวปัทมา มะไหย์ 5711011470003 เอกสารครบ

กรอ.632 นางสาววิภารัตน์ สีทาบ 5711011470012 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



202

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.633 นางสาวกญัญาณฐั มะณีภาค 5711011470014 เอกสารครบ

กรอ.634 นางสาวกมลรัตน์ เจิมเฉลิม 5711011470023 เอกสารครบ

กรอ.635 นางสาวกานติมา จนัทพยคัฆ์ 5711011470034 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั

เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้



203

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.636 นายศิริชยั หน่ายอินทร์ 5711011470035
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดรูปถ่ายนศ.  2.ขาดจิตอาสา 36  ชม.

กรอ.637 นางสาวอารียา แดงพยนต์ 5711011470037 เอกสารครบ

กรอ.638 นายศุภวฒัน์ ฉิมเรือง 5711011470042 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.639 นางสาวธนาภรณ์ มหาสวสัด์ิ 5711011470046 เอกสารครบ

กรอ.640 นายกิตติศกัด์ิ วิบูลยธ์นภณัฑ์ 5711011470052 ตดัสิทธ์ิ 1..ขาดหนงัสือรับรองรายไดพ้อ่  10.ขาดใบแสดงผลดส.29

กรอ.641 นางสาวจริญา วารุณศาสตร์ 5711011470053 ไม่ด าเนินการ

กรอ.642 นางสาวอโรชา สกุลทวีสุข 5811011470018 ไม่ด าเนินการ

กรอ.643 นางสาวพรชนก ขยิม่ 5811011470035 ไม่ด าเนินการ

กรอ.644 นางสาวมูนา มูเนาวาเราะห์ 5811011470040 เอกสารครบ

กรอ.645 นายอภิสิทธ์ิ ขนัทะคีรี 5811011470045 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.646 นายธีรวฒัน์ เดชศรี 5811011470050 เอกสารครบ

กรอ.647 นางสาวปิยนุช นาคสุขปาน 5811011470051 เอกสารครบ

กรอ.648 นางสาวสุประวีณ์ ศรีมยรุา 5811011470061 เอกสารครบ

กรอ.649 นางสาวณฎัฐณิชา เวชประเสริฐกุล5811011470065 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.650 นางสาวชญัญานุช แซ่เอ้ียว 5811011470070 เอกสารครบ

กรอ.651 นางสาวกาญจนาภรณ์ ตน้เกษ 5811011470075 เอกสารครบ

กรอ.652 นางสาวกนกวรรณ วงศณ์รัตน์ 5811011470076
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้3   3.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   4.ขาดจิตอาสา 
36 ชม.

กรอ.653 นางสาวธีรฉตัร แสนดี 5811011470078 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.654 นายมนตรี กล ่าผกั 5811011470086
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว   2.ท าหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวมาใหม่

กรอ.655 นางสาวจิราภรณ์ กนัยาทอง 5811011470087 ไม่ด าเนินการ

กรอ.656 นางสาวปาริชาติ อนนัต์ 5811011470089 เอกสารครบ

กรอ.657 นางสาวชวิศา ส าเภาแกว้ 5711020660010 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.658 นางสาวพิมลกนก ศรีเรือง 5711020660039 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.659 นายณฐัพงศ ์คงสมแกว้ 5711020660061 เอกสารครบ

กรอ.660 นายปวริศร์ อินต๊ะภูมิ 5711020660065 ตดัสิทธ์ิ
เกรดเฉล่ียสะสม1.86   เอกสารยงัส่งไม่ครบ รวมถึง ดส.29 
แต่ไดโ้ทรสอบถามนศ.แลว้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.661 นายปุณยวฒัน์ กลมทุกส่ิง 5711020660067
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)    
2.ขาดจิตอาสา 4  ชม.

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559

กรอ.662 นางสาวกลัยาณี โอ่เรือง 5711020660072 เอกสารครบ

กรอ.663 นายกฤษนนัท ์เจริญชาติ 5711020660073 ตดัสิทธ์ิ เกรดเฉล่ียสะสม1.83

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.664 นายสิรภพ ศิริจิราพนัธ์ 5711020660077
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดรูปนกัศึกษา   2.ขาดเอกสารหนา้3   3.ขาดจิตอาสา 36
 ชม.

ส่งเอกสารแกไ้ขภายใน
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
เวลา13.00-16.00 น. ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ถา้
นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนั
เวลา ศูนยส์นเทศฯจะถือ
วา่นกัศึกษาไม่ประสงค์
ขอกูใ้นปีการศึกษา 2559

กรอ.665 นายเด็ดเด่ียว มาทน 5811020660039 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.666 นางสาวณิสรา เกษมจนัศิรินนท์ 5811020660054 เอกสารครบ

กรอ.667 นายอธิป เฮียงโฮม 5811020660061 เอกสารครบ

กรอ.668 นายจกัรกฤษ จิตตินนัท์ 5811020660072 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.669 นางสาวพรชนก วาสนาน า 5811020660079 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.670 นายกิตติภพ ล้ิมนิรมล 5811020660086 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง 
http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม
1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่
สามารถนดัวนัเวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษา
ทราบได้

กรอ.671 นายวชัรพล หสัดี 5811020660087 ไม่ด าเนินการ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.672 นายณฐัวฒิุ เฉียบแหลม 5811020660089 เอกสารครบ

กรอ.673 นายนิธิกนัต ์นนทรีย์ 5811020660090 ไม่ด าเนินการ

กรอ.674 นางสาวณฐัธญา ล้ีไตรรงค์ 5711056604008 เอกสารครบ

กรอ.675 นางสาวนิภาพร เอ่ียมทศัน์ 5711056604018 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.676 นายอรรถพล ชมเรณู 5711056604033 เอกสารครบ

กรอ.677 นายจิรวฒัน์ สุวรรณมณี 5811056601031 เอกสารครบ

กรอ.678 นางสาวภทัรวดี ประชุมวงษ์ 5811056604009 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.679 นางสาวสุชาดา ปานแยม้ 5811056604015 เอกสารครบ

กรอ.680 นางสาวแพรวนภา อินทร์ชยัภูมิ 5811056604019 เอกสารครบ

กรอ.681 นายกิติภูมิ ล้ีกุลวิตรา 5811056604022 ไม่ด าเนินการ

กรอ.682 นางสาวอุษณีย ์ไกรวิจิตร 5811056604027 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.683 นางสาวณฐาพร สุริยา 5811056604029 เอกสารครบ

กรอ.684 นายวฒันสินธุ์ สุขสมบูรณ์ 5811056604038
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดรูปถ่ายร่วมกบัผูรั้บรองกิจกรรมจิตอาสา และช่ือตวั
บรรจง

กรอ.685 นายนคเรศ เกษกล่ินหอม 5811056604042 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ
จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.686 นางสาวหสัญา บุญพงษ์ 5811056604043 เอกสารครบ

กรอ.687 นางสาวพรรณษา ทองผิว 56567210148 เอกสารครบ

กรอ.688 นายจิรายทุธ พนัธุวงษ์ 56118020109 เอกสารครบ

กรอ.689 นายณฐัวตัร  ศิริรัตน์ 56119400016 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่2-5  รำยเก่ำ กยศ. และ กรอ. ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559
                  1ให้นักศึกษำทีม่ีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ตรวจสอบสถำนะกำรยืน่เอกสำรขอกู้ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินฯช้ันปีที2่-5  ทีย่ืน่เอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )                              

   โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  23 ส.ค.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

ประกำศส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2559

กรอ.690 นางสาวชนนิกานต ์ วฒิุไกรสกุล 56113200091
แกไ้ขเอกสาร
กบัโต๊ะท่ี 4

1.ขาดส าเนาใบแสดงผล ดส.29 ทุกภาคเรียน   2.ลง√ค่า
ครองชีพในแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan แลว้ปร้ินท์
เอกสารมาส่งใหม่พร้อมกบัเซ็นลายมือช่ือ   3.ขาดจิตอาสา 
36 ชม.

กรอ.691 นางสาวเจนจิรา  ฤทธ์ิยิม้ 5711011448044 เอกสารครบ

กรอ.692 นางสาวมาริษา  จ  าปากุล 5711011340023 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กู ้กรอ. เทอม1/2559 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากกองทุน กรอ. ยงัไม่เปิดระบบ e-Studentloan เทอม1/2559 ให้สถานศึกษาบนัทึกเงิน ศูนยส์นเทศฯจึงไม่สามารถนดัวนั
เวลาในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปให้นกัศึกษาทราบได้

ส่งเอกสารแกไ้ขภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เวลา13.00-16.00 น. 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ถา้นกัศึกษาไม่ติดต่อตามวนัเวลา ศูนยส์นเทศฯ

จะถือวา่นกัศึกษาไม่ประสงคข์อกูใ้นปีการศึกษา 2559


