
สถานะการยืน่เอกสารขอกูย้มืเงนิ  กยศ.รายใหม ่ของชัน้ปีท ี2-5 ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 1

ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการ
รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.1 นางสาวณฐัธิดา  มุงบงั 5911011809045 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.2 นางสาวธนัวา  จนัทร์ดวงเดิม5911056160042 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.3 นายวรเดช  สงัขว์รณ์ 5911011806024 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.4 นางสาวปัทมา  จรูมเคลือ 5911011805054 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.5 นางสาวกนกวลัย ์ ศิลาหอม 5911011814063 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.6 นางสาวมาริน  มาประสพ 5911011448122 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.7 นายณรงคฤ์ทธ์ิ  ผิวผา 5811056723015 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.8 นางสาวปรารถนา  ข  าขุด 5811056723063 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.9 นายวรพล  ทองโสภา 5911011470054 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.10 นางสาววศินี  เยน็สรง 5811056601055 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.11 นางสาวปาณิสรา  ค  าธง 5811011491038 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.12 นางสาวแพรวา  เงาศรี 5811012760014 ไม่ผ่านเกณฑ์ กยศรายไดค้รอบครัวเกินกวา่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก าหนดไว้

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.13 นางสาวกนัตก์นิษฐ์  ขุนทอง5911012760273 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.14 นายนนภทัร์  ขาวผ่อง 5911011796049 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

ล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560
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ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        
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ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.15 นางสาวอรญา  ดาลี 5811056731020 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.16 นางสาวอภิชญา  สวสัดีลาภา5911011804060 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.17 นางสาวธนชัชา  เล่ียมทอง 5811011030023 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.18 นางสาววรดา  อ่ิมทรัพย์ 5911011570085 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.19 นายพิชญุตม ์ วงศพ์ฒันวฒิุ 5911020660038 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.20 นางสาวปรียาภรณ์  รามสีดา 5911056605060 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.21 นางสาวนรีกานต ์ แซ่ตั้ง 5811011320022 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.22 นางสาวชมพนุูช  วงัพิมูล 5911011460062 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.23 นางสาวสิรินาถ  จนัทร์แจ่มใส5911011460040 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.24 นางสาวกุลธิดา  ค  าแสน 5811011510041 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.25 นายธนวิชญ ์ เกศชยักุลรัตน์ 5911012760064 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.26 นางสาวปาฎิหารย ์ แกว้มณีฉาย5811056604046 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.27 นางสาวเสาวลกัษณ์  สมบูรณ์5911011804056 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.28 นางสาววชิรินทรา  ค  านนท์ 5911011804054 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 
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รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.30 นางสาวจินตนา  ฉิมพาลี 5911011448117 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.31 นายชวนากร  พิศจาร 5811011805020 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.32 นางสาวจาริยา  พิมพโ์ม้ 5911011820096 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.33 นายฐิติพงษ ์หอมขจร 5911011570049 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.34 นางสาวพรสุดา  ไผ่เถ่ือน 5811011553031 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.35 นางสาวพิยดา  กรุณา 5911011553040 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.36 นางสาววราภรณ์  มุสิกา 5911011570158 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.37 นางสาวนารีรัตน์  ตะวนัอ าไพ5911011445074 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.38 นางสาวสินีนารถ  ยมกานนท5์711011820016 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.39 นางสาวสมชัญา  ใจทนงค์ 5811056604040 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.40 นางสาวพิมกนัยา  แกว้ลาย 5911011809053 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.41 นางสาวนุชนาฏ  พ่ึงนุสนธ์ิ 5811056605043 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 



สถานะการยืน่เอกสารขอกูย้มืเงนิ  กยศ.รายใหม ่ของชัน้ปีท ี2-5 ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 4

ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.42 นางสาวนิราวลัย ์ แสนโสดา 5811056601010 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.43 นางสาวณนฐกานต ์ วงษท์องดี5911011030012 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.44 นางสาวอาทิตยา  รอดศรีสมุทร5911011448006 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.45 นางสาวพิมประภา  จิตตรีรัตน์5911011448011 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.46 นางสาวเทพวรรณ  บุญสาน 5911056723033 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.47 นางสาวอารียว์รรณ  จนัทะคุป5811011540056 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.48 นางสาวจนัทปภา  บริบูรณ์ 5911011491049 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.49 นางสาวณฐัณิชา  เดชาวงษไ์พโรจน์5911056721122 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.50 นายฐิตะวนั  พนัธุ์ปาริชาติ 5911011796070 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.51 นางสาวสร้อยสุดา  ตาจุ่ม 5711011805007 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.52 นางสาวมาริสา  ฟสูอดั 5711011805019 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.53 นางสาวกญัญารัตน์  เอ่ียมสงคราม5911011540045 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.54 นางสาวนงนภสั  รุ่งมณี 5911056721139 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 



สถานะการยืน่เอกสารขอกูย้มืเงนิ  กยศ.รายใหม ่ของชัน้ปีท ี2-5 ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 5

ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.55 นางสาวจิตราภรณ์  สิงคเวหน5811012760111 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.56 นางสาวธวลัรัตน์  แสงรัตน์ 5911011340069 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.57 นางสาวกนิษฐา  พว่งพรหม 5911012760250 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.58 นางสาวกนกวรรณ  แจ่มใส 5911011820093 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.59 นายศุภวิชญ ์ ใยดี 5811056722044 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.60 นางสาวเบญจพร  นาโลม 5811056722046 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.61 นายสิรวิชณ์  เอกฉนัทวฒิุ 5711011940116 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.62 นายอชิวรรษ  โพธิชยั 5711011940104 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.63 นางสาวอริศรา  ละเวลี 5911056721113 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.64 นางสาวสุมนทรา  ณ สงขลา 5911012760106 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.65 นางสาวรัตติยากร  สะละหมดั5911012760105 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.66 นางสาวกมลวรรณ  บุริภกัด์ิ 5911011553002 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.67 นางสาวสุนิศา  อยูศิ่ริ 5911012760077 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 



สถานะการยืน่เอกสารขอกูย้มืเงนิ  กยศ.รายใหม ่ของชัน้ปีท ี2-5 ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 6

ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.68 นางสาวอภิชญา  พ่ึงเพช็ร 5911011445155 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.69 นายกิตติพงศ ์ เริงสุทธ์ิ 5911011510103 ไม่ผ่านเกณฑ์ กยศรายไดค้รอบครัวเกินกวา่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก าหนดไว้

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.70 นางสาวมชัฌิตา  เทียนเครือ 5911011448048 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.71 นางสาวศิริลกัษณ์  เกตุสุวรรณ5911011320042 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.72 นางสาวอภิญญา  ไกรทอง 5911011340018 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.73 นางสาวจุฑามณี  กองทอง 5911056723072 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.74 นายธีธชั  จนัประภา 5911012760027 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.75 นางสาวณฐันนัท ์ สิริโชควรนนัท์5911012760024 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.76 นายฌาญกณัฑ ์ ตนัหยง 5911011553068 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.77 นางสาวจิรัชญา  ปลอดทุกข์ 5911011470031 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.78 นางสาวไอยดา  เวศสุวรรณ 5811056605040 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.79 นางสาวรติกร  เวศสุวรรณ 5911011805018 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.80 นายณฏัฐกิตต์ิ  ทองเกิดใหญ่ 5811056605029 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 



สถานะการยืน่เอกสารขอกูย้มืเงนิ  กยศ.รายใหม ่ของชัน้ปีท ี2-5 ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 7

ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.81 นางสาวจิรัชญา  ละขะไพ 5911056605028 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.82 นางสาวสุภสัรา  แพะทอง 5911056605032 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.83 นายธีรวตัร  การุณมรรคผล 5811011470044 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.84 นางสาวธญัญารัตน์  ฉนัทปราโมทย์5911011510079 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.85 นางสาวปัทมวรรณ  เช้ืออ ่า 5911056722040 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.86 นายวสุรัตน์  พทุธา 5911011940081 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.87 นายสุพฒัน์  เพียรบางยาง 5911056160021 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.88 นางสาวจิราภรณ์  พรมทอง 5911011820112 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.89 นางสาวศิริพร  ส าราญวงษ์ 5911011820022 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.90 นางสาวสุพรรษา  กลอนกลาง5911011820089 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.91 นางสาวพิมพช์นก  ยงัทองหลาง5911056721083 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.92 นางสาวกนกรักษ ์ หลกัค  า 5911056604007 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.93 นางสาวปิติพร  ตญัจรูญ 5811011448037 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.94 นายธนากร  เดชี 5811011448020 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 



สถานะการยืน่เอกสารขอกูย้มืเงนิ  กยศ.รายใหม ่ของชัน้ปีท ี2-5 ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 8

ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.95 นางสาวจุฬาวลี  เสคา 5911011470055 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.96 นางสาวจารุวรรณ  ภาวนาธรรมสุข5911011520066 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.97 นางสาววรรณษา  เลิศแลว้ 5811011448100 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.98 นางสาวธญัลกัษณ์  ไสยพนัธ5์911056180020 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.99 นางสาวกชกร  ยาสกุล 5911011553050 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.100 นางสาวพรชิตา  พวงพืช 5811011804066 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.101 นางสาวพณัณิตา  ชยัยศ 5911056721012 ไม่ผ่านเกณฑ์ กยศรายไดค้รอบครัวเกินกวา่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก าหนดไว้

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.102 นางสาวอรอนงค ์ พลเยีย่ม 5911011510092 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.103 นางสาวสิรินญา  บุญสุข 5911011805030 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.104 นางสาวภคมน  กุลภาวรายศ 5911011801025 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.105 นางสาวรัตนภรณ์  รักนุย้ 5911011570104 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.106 นายอนาวิล  แตศิ้ลปชยั 5911011802039 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.107 นายฉตัรชยั  อุตรมงคลกุล 5811056731005 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 



สถานะการยืน่เอกสารขอกูย้มืเงนิ  กยศ.รายใหม ่ของชัน้ปีท ี2-5 ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 9

ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.108 นางสาวพรทิวา  ศรีจนัทร์ 5811056605030 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.109 นางสาวนนัทิกานต ์ ขานโคกกรวด5911056601034 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.110 นายศิวกร  โชติพานสั 5911011805070 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.111 นางสาวนฤมล  น ้าแกว้ 5811012760134 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.112 นางสาวทิพยก์มล  สุตะนนท5์911056605017 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.113 นางสาวฆษฉกา  ภคัคมหฬกุล5911011796026 ไม่ผ่านเกณฑ์ กยศรายไดค้รอบครัวเกินกวา่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก าหนดไว้

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.114 นางสาวปิยะนุช  วงศข์นัธ์ 5911011804103 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.115 นางสาวพรปรียา  จนัทร์ทิมะนนัท์5911012760086 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.116 นางสาวณฐันรินทร์  ชุณหสุนทร5911011801032 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.117 นางสาวเกวลิน  วอ่งเกียรติถาวร5911011340074 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.118 นางสาวนิภาพร  เพชรอาวธุ 5811011570067 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.119 นายกิรติ  แดงสด 5911011445025 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.120 นางสาวชญาณ์นนัท ์ พุทุธพนัธ์5911011340089 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 



สถานะการยืน่เอกสารขอกูย้มืเงนิ  กยศ.รายใหม ่ของชัน้ปีท ี2-5 ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 10

ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.121 นางสาวกมลชนก  ศรีพลงั 5911011340115 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.122 นายกิตติศกัด์ิ  กอสาลี 5911056180015 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.123 นายฤทธิพงษ ์ ศรีจนัทร์ 5811011491026 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.124 นางสาวธมลวรรณ  กนัตงักุล5811011448170 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.125 นายพาณิชพล  นิลนวล 5911011448027 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.126 นายสหรัฐ  วลยัสุรารักษ์ 5811056722025 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.127 นางสาววชัราภรณ์  นอ้ยกรณ์5911011491046 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.128 นางสาวนุชจิรา  มากผล 5911011805016 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.129 นางสาวชุติมา  ศรีแกว้ 5711011470054 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.130 นางสาวนิภาพร  กาลพนัธา 5911011470073 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.131 นางสาวธนชัพร  อมัพรกิตติ 5811011801057 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.132 นายศกัด์ิชยั  ทิพยป่ิ์นวงศ์ 5911012760076 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.133 นายภูมิ  ค  าทวี 5911012760084 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 



สถานะการยืน่เอกสารขอกูย้มืเงนิ  กยศ.รายใหม ่ของชัน้ปีท ี2-5 ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 11

ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.134 นางสาววริญรดา  เอกสุภาพนัธุ์5911056721102 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.135 นางสาวศุภมาส  ทิพยวรรณ์ 5911056721124 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.136 นางสาวสุพรรษา  ชินบุตร 5911011320062 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.137 นางสาวขวญัฤทยั  แสวงสุข 5811020660069 ไม่ผ่านเกณฑ์ กยศรายไดค้รอบครัวเกินกวา่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก าหนดไว้

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.138 นางสาวภริดา  แกว้ประสิทธ์ิ5911011320051 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.139 นางสาวสกุณทิพ  ชิดสูงเนิน5911011491048 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.140 นางสาวกวีตา  กุมาร 5811011460072 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.141 นายภคพงศ ์ เจนแพทย์ 5911012760013 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.142 นางสาวสโรชา  เทียมจนัทร์ 5911011470042 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.143 นางสาวเจนจิรา  ศรีพนมวนั 5911011460016 ไม่ผ่านเกณฑ์ กยศรายไดค้รอบครัวเกินกวา่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก าหนดไว้

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.144 นางสาวปริญญา  สุวคนธ์ 5911011570026 รอเกรด นศ ทราบวา่ เกรดไม่ถึงเกณฑ ์  จะไม่ไดรั้บการพิจารณาการขอกูย้มืฯ
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.
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ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.145 นางสาวกุลธิดา  ชอบประดู่ 5811011814095 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.146 นายปฏิภาณ  ชอบประดู่ 5911012760206 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.147 นางสาวอารียา  ตรีรัตนสกุล 5911011448111 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.148 นางสาวกญัญว์รา  นกฉลาด 5911011448132 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.149 นางสาวนิธิพร  มะโนสิม 5911011809054 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.150 นายจิรพฒัน์  กองกุล 5911011801014 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.151 นางสาวแสงอรุณ  ขาวทอง 5911056990028 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.152 นายนิติภูมิ แกว้ขาว 5911056722069 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.153 นายสมยศ  โยสาละวิน 5811011460069 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.154 นายชชัวาล  ธรรมวงษ์ 5911011445167 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.155 นางสาวฐิตาภา  ไตรเลิศ 5911011814044 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.156 นายเล็ก  ปุ๊ ดหน่อย 5811011802006 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 



สถานะการยืน่เอกสารขอกูย้มืเงนิ  กยศ.รายใหม ่ของชัน้ปีท ี2-5 ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 13

ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษา สถานะ                            รายการที่นักศึกษาต้องด าเนินการล าดบัที่

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 5 กยศ. รายใหม่  ท่ีไดย้ืน่เอกสารขอกูย้มืฯ ดว้ยตนเองท่ีหอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   สถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิ  กยศ. รายใหม่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

  ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือ ตรวจสอบสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงนิของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศ
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2-5  รายใหม่ กยศ. ทีไ่ด้ส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษแล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีข้อมูลตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ  (อาคาร 3 ห้อง 315 )        

          โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่30  ส.ค. 60 - 1 ก.ย.60  เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ประกาศสถานะการย่ืนเอกสารขอกู้ยืมเงิน  กยศ. รายใหม่ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.157 นางสาวพชัรี  แสนบริสุทธ์ิ 5911056605081 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.158 นายธีรภทัร  ศรีเมือง 5811056604045 ไม่ผ่านเกณฑ์ กยศรายไดค้รอบครัวเกินกวา่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก าหนดไว้

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.159 นางสาวเบญญาภา  อินทร์ทองตัง๋5911011802077 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.160 นายไพริทชั  จนัทร์เพชร 5911011805061 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.161 นายชยัวฒัน์  อิงทอง 5911011448022 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.162 นางสาวนนัทิมา  สวสัด์ิอกัษรช่ืน5911011520062 ตัดสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีประกาศนดัสมัภาษณ์และส่งเอกสารแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯ

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.163 นายนนัทวฒัน์  พมุดวง 5711011460065 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.164 นายนเรศ  กล่ินเนียม 5911011836039 ขอพบนักศึกษา นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งเอกสารแกไ้ขตามท่ีไดน้ดัส่ง
สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ คุณบุษกร  ห้อง315 หรือโทร 
02-2445199 ภายในวนัท่ี 1 ก.ย.60 เวลา13.00-16.00 น.

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.165 นายพีรพฒัน์  แกว้แกม 5911011802068 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 

รายใหม่ ปี2-5 กทม. ห.166 นายศุภณฐั  นวลจนัทร์ 5911056723031 เอกสารครบ ให้นกัศึกษาติดตามอ่านประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงินฯปีการศึกษา 2560 ทาง http://guidance.dusit.ac.th 


