
1

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ห.201 นายไพศาล จอมบรรพต 6211056725013

ห.202 นางสาวอญัชลกิา รตันบุรี 6211011001004 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.203 นางสาวภคัวลญัช ์หมดัจุย้ 6211011001006 หลกัสตูรใหม่-ครบ
ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนินการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1



2

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.204 นายศุภวชิญ์ ศรอ่ีอน 6211011447002
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.205 นายอนุวฒัน์ ไพรสน 6211011447004
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.206 นางสาวปญุญศิา สนัตภิาพ 6211011447005
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.207 นางสาวมนสัว ีเอีย่มเจรญิ 6211011796001
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.208 นางสาวกนัตนินัท ์เนตรเสนยี์ 6211011796003 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



4

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.209 นางสาวจศัมนิทร ์เสรมิทรพัย์ 6211011796004
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.210 นางสาววรนิทร ปณุณภพวฒันา 6211011796012
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.211 นางสาวรสกิา วนิทะไชย 6211011796014
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.212 นางสาวนุชจร ีกนินร 6211011796020

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



5

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.213 นายวศนิ ทายะบวร 6211011796022
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

หนงัสอืรบัรองรายได้
ครอบครวั ผลการเรยีนมธัยม
ตอนปลาย ส าเนาแบบค าขอ
กูท้ีผ่า่นระบบ จติอาสา

ห.214 นายธนกร แซ่ตัง้ 6211011796023
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

1. ขาดจติอาสา   2. หน้าที ่2
 ไมเ่ขยีนนามสกุล บดิา-
มารดา

ห.215 นางสาวมณัฑณา หอมกลิน่ 6211011796024

ห.216 นางสาวกฤตมิา ประสานศรี 6211011448001

ห.217 นางสาวณชินนัทน์ ทองศุข 6211011448003

ห.218 นายสุรยิะ อศัววงศเ์จรญิ 6211011448007
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่7
 คุณสมชยั ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่5
 คุณวยิะดา ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง
 315

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



6

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.219 นางสาวสุพฒัตรา แกว้กุ่ม 6211011448009

ห.220 นางสาวกมลวรรณ ระหารนอก 6211011448010
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.221 นางสาวพรปวณ์ี พลูตาล 6211011448012
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



7

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.222 นายณฏัฐภมู ิชมภจูนัทร์ 6211011448013
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.223 นางสาวนุชรด ีพุทธศริิ 6211011448014

ห.224 นางสาวมายดา มาโนช 6211011448015
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



8

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.225 นางสาวกรีตกิร สอนค าแกว้ 6211011448018
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.226 นางสาวศริพิร โยหา 6211011448021

ห.227 นางสาวกญัญาวรี ์แวอุเซง็ 6211011814001

ห.228 นางสาวศศวิมิล ใจทา 6211011814003
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.
สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-668-9508

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



9

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.229 นางสาวณฐัวด ีทารถ 6211011814004
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.230 นางสาวชลติา แหลมภทูอง 6211011814005
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.231 นางสาวมสัยา อยู่ประเสรฐิ 6211011814006

ห.232 นางสาววทิศันา รกัชาติ 6211011814007
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



10

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.233 นายณฐัจกัร ์พฒันพงษ์เจรญิ 6211011820009

ห.234 นางสาวอรวรรณ์ เวฬุวนารกัษ์ 6211011340003
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.235 นางสาวอารยา น้อยราช 6211011340005

ห.236 นางสาวลติานนัท ์เพง็อุ่น 6211011340007
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



11

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.237 นางสาวนารฎิา มงัคะละมี 6211011340011
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.238 นางสาวนศิานาถ พนัธุมี 6211011320004
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.239 นางสาวสุทธนินัท ์นาสงูชน 6211011320005
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.240 นางสาวขตัตยิา เลศิสกุลจนิดา 6211011320007

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่4 คุณอมรา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



12

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.241 นางสาวอุทยัรตัน์ แกว้มชียั 6211011320008
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.242 นายเดชปรดีา เพญ็ประชุม 6211011320011
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



13

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.243 นางสาวสุดารตัน์ เรอืงศรี 6211011320023
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.244 นางสาวยสัมนี ทองค า 6211056160006
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



14

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.245 นางสาววรณณั ข าเนตร 6211056160008
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.246 นางสาวขนษิฐา วรรณประพนัธ์ 6211056160016
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.247 นายอดศิร แกว้ลนู 6211011802001
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.248 นางสาวศตพร คชาภรณ์สุวรรณ 6211011802004

ห.249 นางสาวอรอนงค ์ลิม้อรโุณทยั 6211011802007

ห.250 นายกฤษณะ เตมิกจิวาณชิย์ 6211011802019

ห.251 นายปณธิาน เกษสุวรรณ์ 6211011802020
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร
ขอพบนกัศกึษา

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่4
 คุณอมรา ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.252 นางสาวศุภจนิธรา กาจธญัการ 6211011802021
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร
ขาดจติอาสาไมจ่ ากดั
กจิกรรมและไมจ่ ากดัชัว่โมง

ห.253 นายชนะโชต ิฟักนกิร 6211011553007
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.254 นางสาววรษิฐา บวัจนัทร์ 6211011553008
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่2
 คุณณฐมน ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง
 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.255 นางสาวศรสวรรค ์พมิพลา 6211011553011

ห.256 นางสาวธนัยพร จนัทรแ์ดง 6211011553012
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.257 นายกรชิเงนิ โนนสงิห์ 6211011553018
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.258 นางสาวสสกิานต ์วณชิชากรกุล 6211056721006
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



18

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.252 นางสาวศุภจนิธรา กาจธญัการ 6211011802021
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร
ขาดจติอาสาไมจ่ ากดั
กจิกรรมและไมจ่ ากดัชัว่โมง

ห.260 นายพุฒพิงศ ์ภเูดช 6211056721011
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.261 นางสาววมิล ดว้งบา้นยาง 6211056721016
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่2
 คุณณฐมน ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง
 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.262 นางสาวภรณ์เพชรา ภริมย์ธรี 6211056721017
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.263 นางสาววรญัญ ูบุญอาจนิต์ 6211056721024

ห.264 นางสาวปิยวรรณ แยม้เวช 6211056721025
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.265
นางสาวณฏัฐจ์ริา อุกฤษฎิช์นิ
ภคั

6211056721026
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.266
นางสาวกญัญาลกัษณ์ วบิลูย์
ธรรมปาละ

6211056721027
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.267 นางสาวนริชา ศรมีนัตะ 6211056721033
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.268 นายอคัรวฒัน์ เทพนวล 6211056721035
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.269 นางสาวอาทติยา ศรเกษตรนิ 6211056721036
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.270 นายธนพล ศรปีราบ 6211056721038

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



22

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.271 นางสาวปนูแดง บุษรานนัท์ 6211056721039

ห.272 นายกติตพิงษ์ ศรพีรหม 6211011940003
หลกัสตูรใหม่-
แก้ไขเอกสาร

1. ขาดหนงัสอืรบัรองรายได้
ครอบครวั   2. ขาดรปูถ่าย 
และแผนผงับา้นทีม่ารดาอยู่  
 3. ขาดแบบค าขอกูผ้า่น
ระบบ E-stu  4. ขาดจติอาสา

ห.273 นายสุรยุทธ เสรนุีกลู 6211011940008

ห.274 นายชญานนิ รุง่วกิรยัสกุล 6211011940009 หลกัสตูรใหม่-ครบ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ใน
ระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษาก็
ไมส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  
สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั 
โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.275 นางสาวมธุพร เฮงสริธินะชยั 6211056724001 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.276 นางสาวอรปรยีา บุญภา 6211056724004
หลกัสตูรใหม่-
แก้ไขเอกสาร

1. ขาดรปูถ่ายนกัศกึษา  2. 
ขาดหนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน
มารดา   3. ขาดรปูถ่าย และ
แผนผงับา้นทีพ่กั   4. ขาด
จติอาสา

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ใน
ระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษาก็
ไมส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  
สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั 
โทร02-244-5199
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.277 นางสาวณฐัชยา หลงศรี 6211056724005
หลกัสตูรใหม่-
แก้ไขเอกสาร

ท าหน้า 3 ใหม่/วาดแผนที่
บา้นมาใหม่/ขาดส าเนาบตัร
ประชาชน และขาดส าเนา
ทะเบยีนบา้น(ผูป้กครอง)/
ขาดหนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน
หรอืสลปิเงนิเดอืนผูป้กครอง/
ขาดใบแสดงผลการศกึษา
จากสถานศกึษาเดมิ/ขาดจติ
อาสาไมจ่ ากดักจิกรรมและไม่
จ ากดัชัว่โมง

ห.278 นางสาวอุษมา สุอุทยั 6211056724008

ห.279 นางสาวอรวรรณ เกตชมภู 6211056724019

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ใน
ระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษาก็
ไมส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  
สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั 
โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.280 นายพลวทิย์ เชยีงแสน 6211056724020 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.281 นางสาวปัณฑารยี์ นาชติ 6211011445001
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.282 นางสาวนภสัสร ฝ่ายแกว้ 6211011445005

ห.283 นางสาวพจนา เพช็รสวี 6211011445008
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.284 นางสาวปิยะธดิา เพง็กรดุ 6211011445009
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.285 นายพรรษกร จนัทโรธรณ์ 6211011445017

ห.286 นางสาวสุภาพร ศริโิสภติกุล 6211011445019
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.287 นางสาวพมิระภทัร เขมกิานนท์ 6211011445021
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.288 นางสาวเนตรนภศิ มณอีนิทร์ 6211011445023
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.289 นางสาวจริภทัร ์พงษ์เขยีว 6211011445024
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.290 นางสาวนวสรณ์ อุทยันนทไ์ชย 6211011445026
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.291 นางสาวปรศินา ธารณามยั 6211011445028
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.292 นางสาวธนภรณ์ ไชยเลศิ 6211011445007 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.293
นางสาวรตันาภรณ์ แกว้
ประสงค์

6211011806001
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.294 นางสาวฐติชิญา รอดพวง 6211011806011

ห.295 นางสาวภทัรศยา สุขจ านงค์ 6211011806014
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.296 นายถวกิรณ์ ราชประดษิฐ์ 6211011806015
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.297 นางสาวมลัลกิา สมเกษม 6211011540004

ห.298 นางสาวสุดารตัน์ ชาญดว้ยกจิ 6211011540009

ห.299 นางสาวภธูนดิา กระดงังา 6211011540014
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.300 นางสาวธญัรฎา แกว้อุ่นเรอืน 6211011540019

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.301 นางสาวถวลัรตัน์ โกเฮง 6211056990002
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.302 นางสาวกติยิาภรณ์ สมเงนิ 6211056990005
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



32

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.303 นางสาวศุภนุช ค าศลิา 6211056990007
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.304 นางสาวสรินิรากร รตันะวนั 6211056990009
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.305 นางสาวสุทธริา เพิม่เดช 6211056990011
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.306 นางสาวจรีนนัทน์ โชคบรรฑติ 6211056990012
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.307
นางสาวศริภิทัราณ์ โคตรค า
หาญ

6211056990013
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.308 นางสาวกรีตกิา ทปิกะ 6211056990016

ห.309 นางสาวพรนรา ขุนศรี 6211056990017
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.310 นางสาวบุษกร ศริวิเิทศ 6211056990019

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.311 นางสาวศศปิรยีา พกิุลศรี 6211056990020
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.312 นางสาวอรพรรณ ลนัละนา 6211056990022
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.313 นางสาวธรีาพร จะแวง 6211056990023
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.314 นางสาวธนัย์ชนก อศัวโสวรรณ 6211056990025
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.315 นางสาวกรรณกิาร ์สญูไธสง 6211056990027
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.316 นางสาวภคัจริา แซ่จอง 6211056990038
ลกัษณะที ่2 - แกไ้ข

เอกสาร

1.ขาดหนงัสอืรบัรองรายได ้ 
 2.ขาดภาพถ่ายคนรบัรอง
กจิกรรม

ห.317 นางสาวมทุติา บุญวงศ์ 6211056990039
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่1
 คุณจารวุรรณ ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 
หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.318 นางสาวอภชิญา เพชรขนั 6211056990040
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.319 นายปฏญิญา ถนอมบุญ 6211011480001
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



39

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.320 นางสาวชนาภา นามศรี 6211011480002
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.321 นางสาวธนดิา สายสมบตัิ 6211011480004

ห.322 นางสาวนลนิ ีธญัญผล 6211011480008
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



40

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.323 นางสาวกนกวรรณ เชยีงตนัติ ์ 6211011480014
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.324 นางสาวอภภิาวด ีคนโทเงนิ 6211011480017

ห.325 นางสาวกนกวรรณ กานตก์ลัปพฤกษ์6211011480019

ห.326 นางสาวขนษิฐา เจยาคม 6211011460002

ห.327 นางสาวณฐัรกิา สุขส าราญ 6211011460010
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



41

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.328 นางสาวอลษิา พุม่รกั 6211011460011
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.329 นางสาวชุตมิณฑน์ พฒันพลิาศ 6211011460012
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.330 นายณฐพล พนักา 6211011460013 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.331 นางสาวแสงดาว ด าเนนิ 6211011460015
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.332 นายเตชติ ปิตเิตชากติติ ์ 6211011460018
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.333 นางสาวพชิญา ดวงอาทติย์ 6211011460020 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.334 นายจรีพฒัน์ นติย์ใหม่ 6211011510007 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.335 นางสาวอุมาภรณ์ เมอืงดี 6211011510012

ห.336 นางสาวญาดา แกว้นคิม 6211011510020 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.337 นางสาวรตัตยิา ดวงวงษา 6211011510021
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.338 นางสาวปรยีาภรณ์ แสนเมอืง 6211011570006

ห.339 นายวรเมธ โคกเกษม 6211011570007

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่4 คุณอมรา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.340
นางสาวณชัชาภรณ์ ทพิย์
สุวรรณ์

6211011570010
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.341 นางสาวสุภญิญา สนทิโกสยั 6211011570012
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.342 นางสาวรฐา จติรศุภชาติ 6211011570017 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.343 นางสาวศรธีรา ทาแกว้ 6211011809001
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.344 นางสาวสุธาภทัร บวัดี 6211011809005
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.345 นางสาวอรไพลนิ เรอืงขจร 6211011809008
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.346 นางสาวดวงกมล เอีย่มใจตรง 6211011809009
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.347 นางสาวอสัมา พชิยัรตัน์ 6211011809015 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



47

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.348 นายศริพิงษ์ บุตรภกัดี 6211011660002
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.349 นายกฤษณะ ดวงดษิฐ์ 6211011660004
ลกัษณะที ่2 - แกไ้ข

เอกสาร

1. ขาดหนงัสอืรบัรอง
สถานภาพครอบครวั  2. 
ขาดจติอาสา

ห.350 นายป้อมเพชร ธรรมกรา่ง 6211011660007

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่5
 คุณวยิะดา ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง
 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



48

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.351 นายปรชัญา เฉลมิมกีล 6211011660009
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.352 นางสาวพรรษมล ถ่องสกุล 6211011660011
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.353 นายวรกนัต ์พนิจิแกว้ 6211056725006

ห.354 นางสาวนนัทกานต ์มทีรพัย์ 6211056605002

ห.355 นางสาวกานตธ์ดิา ใครค่รวญ 6211056605004

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



49

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.356 นางสาวนฐันนัท ์ศริโิรจน์ 6211056605005

ห.357 นายชยัสทิธิ ์ ศรปีระโชติ 6211056725016
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.358
นายณฐภทัร  อคัรพาณชิโชติ
กุล

6211056725017
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.359 นางสาวมนสัว ี กตญัญู 6211056725018
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.
สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



50

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.360 นางสาวเมวยีา  เมา้บ ารงุ 6211056725019
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.361 นางสาวกรรณกิาร ์ ค าภกัดี 6211056725020
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.362 นางสาวชนาการต ์ รูจ้ติร 6211056725023
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198



51

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.363 นายวฒันา  สุขใย 6211056725025
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.364 นางสาวอศิรยิาภรณ์  บุญสม 6211056725026

ห.365 นางสาวรุง่อรณุ  นคิมเขต 6211056725027
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



52

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.366 นางสาวมธุรดา  แกว้หาดี 6211056725028
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.367 นายสมัฤทธิ ์ จนัทรห์อม 6211011801001 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.368 นางสาวประกายมาส  กล่อมชา้ง 6211011801003 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



53

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.369 นางสาวศริริตัน์  มาระศริิ 6211011801004 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.370 นางสาวฐติริตัน์  ผลงาม 6211011801005

ห.371 นายณฐัวุฒ ิ ดปีระเสรฐิ 6211011801010

ห.372 นางสาวนภสัรา  ตัง้ทฆีกลู 6211011801012
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.373
นางสาวสุภาวด ี นราภริมย์
ขวญั

6211011801018 หลกัสตูรใหม่-ครบ

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



54

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.374 นางสาวศุภสิรา  ค านุ 6211011801019 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.375 นายธรีพฒัน์  เพิม่พนูววิฒัน์ 6211011801021

ห.376 นางสาวกฤตยิาณ ี บวัธนะ 6211011801017
หลกัสตูรใหม่-
แก้ไขเอกสาร

ขาดหนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน
พ่อ หน้า 5 บตัรขา้ราชการ 
แบบค าขอผา่นระบบ จติอาสา

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ใน
ระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษาก็
ไมส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  
สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั 
โทร02-244-5199
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.377 นางสาววรชีน  พชืทอง 6211011801024
หลกัสตูรใหม่-
แก้ไขเอกสาร

ขาดบารโ์ค๊ต หน้า 5,6 บตัร
ขา้ราชการ จติอาสา

ห.378 นางสาวศริกิร ข าขนษิฐ 6211011447018
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.379 นายวฒันชยั  เอีย่มเอก 6211011796028

ห.380 นางสาวทกัษณิา  พระสุวรรณ์ 6211011796031

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ใน
ระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษาก็
ไมส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  
สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั 
โทร02-244-5199



56

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.381 นายณฐักติติ ์ ไชยชนะ 6211011796033
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.382 นางสาววรรณวธิู  หาญจติร 6211011796047

ห.383 นางสาวณฐัพร  โพธิภ์มู ี 6211011796046
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.384 นางสาวขวญัเรอืน  เอีย่มสอาด 6211011796026
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.385 นางสาวณชิกุล  อู่ขลบิธนาพนัธ์ 6211011796043
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่1 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.386 นางสาวนทัธมน  เวยีงทอง 6211011448022
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.387 นางสาวกฤษณา  ขนัตกิลู 6211011448029
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.388 นางสาวจณสิตา  อนิทรนุช 6211011448030

ห.389 นางสาวชยาภรณ์  หว่างแสง 6211011448031

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.390 นายพลสนัต ์ เลศิศรี 6211011448041
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.391
นายมรรคลพล  วฒันประสาท
พร

6211011448042
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.392 นางสาวปณามนิ  วงศส์นีลิ 6211011448044
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.393 นางสาวนศิารตัน์  สุขบุตร 6211011448050

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



60

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.394 นางสาวภศัราภรณ์  สบืศรี 6211011448047
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.395 นางสาวปารชิาต ิ ธูปสมทุร 6211011448049
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



61

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.396 นางสาววราภรณ์  ไพวงษ์ 6211011814022
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.397 นางสาวกญัญาพร  สเวกกุลชล 6211011814026
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



62

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.398 นางสาวฐริญาดา  พวงทองค า 6211011814025
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.399 นางสาวรนิตกานต ์ จนิตมาศ 6211011814033
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



63

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.400 นางสาวกานตช์นก  โคตรนวัะ 6211011814039
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.401 นางสาวรตันาวด ี สุขจอย 6211011814043
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.402 นางสาวอรอารยี์  บุญเจรญิ 6211011814044

ห.403 นายนนัทนชั  ทพิย์มงคล 6211011820016 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



64

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.404 นางสาวภคัจริา  พรมจนัทกึ 6211011820020
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.405 นางสาวปิยฉตัร  กุฎพีนัธ์ 6211011820026

ห.406 นางสาวชลธชิา  แซ่เจีย่ 6211011820027
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

ขาดหน้า 5,9 บตัรขา้ราชการ
 แบบค าขอผา่นระบบ จติ
อาสา

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่3
 คุณธนยิา ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



65

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.407 นางสาวมาตุปรยีา  วสิุวงษ์ 6211011820028
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.408 นางสาวณฐัชยา  ประชุมทอง 6211011820029
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.409 นางสาวปิยะฉตัร  ศรดีี 6211011820031
ลกัษณะที ่2 - แกไ้ข

เอกสาร
1.ขาดหนงัสอืเงนิเดอืนยาย

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่1
 คุณจารวุรรณ ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 
หอ้ง 315



66

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.410
นางสาวกญัญาวรี ์ จติรถ์าวร
มณี

6211011820030
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.411 นางสาวกุลธดิา  เชาวลติ 6211011820039

ห.412 นางสาวกฤตมิา  ป่ินแกว้ 6211011820041

ห.413 นางสาวทพิวรรณ  จนัทรแ์ดง 6211011820049
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.414 นางสาวเมทนิ ี เทพบุตร 6211011340016
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.415 นางสาวธญัภรณ์  อบัดุลเลาะห์ 6211011340017
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



68

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.416 นางสาวอภชิญา  สกุลหอม 6211011340019
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.417 นางสาวธญัพชิชา  บุตรโพธิ ์ 6211011340024

ห.418 นางสาวภคัจริา  ยาน ้าค า 6211011340023
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.419 นางสาวกษมา  เจรญิสทิธิ ์ 6211011320025

ห.420 นางสาวปวนัรตัน์  ค ามงุคุณ 6211011320029 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



69

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.421 นางสาวนศิาชล  เชื้อชา 6211011320030

ห.422 นางสาวอภษิฐา  อรชร 6211056160023
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.423 นางสาวจริาภา  สตับุษ 6211056160031

ห.424 นายทวิตัถ ์ อกัษร 6211056160033
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.425 นางสาวผกามาส  โกศลจติร์ 6211056160035

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



70

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.426 นายพรพพิฒัน์  รวมสกุล 6211056160051

ห.427 นายกฤตเมธ  ศพัทเสวี 6211056160055
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.428 นางสาวนุชดาร ี วนัหวงั 6211056160061
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.429 นายคุณากร  ปัญญายนื 6211056160062

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-668-9508

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



71

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.430 นายธนวฒัน์  พรปิยะภคนนัท์ 6211011802022
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.431 นายธรีณฏัฐ ์ สตปิระเสรฐิ 6211011802030
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.432 นางสาวรตริส  ลบัโกษา 6211011802033

ห.433 นายอภริกัษ์  มรกต 6211011802038

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



72

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.434 นางสาวภทัราภร  กอนแกว้ 6211011802037
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.435 นายทกัษณิ  ลุยจนัทร์ 6211011802039
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.436 นางสาวพลอยลดา  ลาภอุดม 6211011802041
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.437 นางสาวอรจติต ์ แสนหอม 6211011553022

ห.438 นางสาวศริลิกัษณ์  คงสวสัดิ ์ 6211011553032
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.439 นางสาวธญัชนก  ตตยิโชคสกุล 6211011553031

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.440 นางสาวเมษณ ี ธรรมวถิี 6211011553040
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.441 นางสาวธนพร  สรอ้ยสงิหท์อง 6211011553045
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.442 นางสาวอรปรยีา  คุม้สระพรม 6211011553048
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-668-9508



75

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.443 นางสาวฐติชิญา  นุกลู 6211011553049
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.444 นางสาวรอยทราย  อาภรณ์ 6211011553035

ห.445 นางสาวพชัรวีรรณ  ศรเีสมอ 6211056721046
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.446 นายรณกฤต  ชาวสวน 6211056721050
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



76

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.447 นายวชริวชิญ์  นยิมวฒันพนัธ์ 6211056721053
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.448 นายปรญัชยั  สวสัดี 6211056721054
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



77

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.449 นางสาวธมลวรรณ  ถกลอดสิยั 6211056721058
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.450 นายธนาธปิ  อนิทรส์วสัดิ ์ 6211056721060
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

1.ขาดหนงัสอืรบัรอง
สถานภาพ และบตัร
เจา้หน้าทีร่ฐั  2.ขาดหนงัสอื
เงนิเดอืนพ่อ  3.ขาดจติอาสา

ห.451 นางสาวกนกพร  ย่องใย 6211056721057

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่1
 คุณจารวุรรณ ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 
หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.452 นางสาวยุพาพรรณ  กรมดี 6211056721063
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 11.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.453 นางสาวธญัญลกัษณ์  ใหมส่าลี 6211056721073
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.454 นางสาวกุลสตร ี รตันุ่มน้อย 6211056721078
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.455 นายอภภิ ู บุญปลัง่ 6211056721074
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



80

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.456 นางสาวพจิติรา  อ านดัมาตย์ 6211056721079
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.457 นายฐติภิทัร  หนูวนั 6211056721075
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



81

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.458 นายจริโชต ิ แถมดอน 6211056721097
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.459 นายมณฑล  เจรญิคลงั 6211056721092

ห.460 นางสาวเพญ็นภา  เพชรแดง 6211056721098
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



82

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.461 นายวสุ  แตว้ณชิพร 6211056721087
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.462 นายธราเทพ  เทยีนประเสรฐิ 6211056721100

ห.463 นายธนะวฒัน์  รอดรืน่ 6211056721088
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.464 นายพรหมพริยิะ  เรอืนจ ารญู 6211056721103
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.465 นายสุภกาญจน์  วงษ์ษา 6211056721104

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198



83

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.466 นางสาวสุธาสนิ ี อนิทดษิฐ 6211056721109
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.467 นายธนพฒัน์  เอกสริปิฏพิทัธ์ 6211056721106
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.468 นายวรเดช  สกุลรตัน์ 6211056721107
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-668-9508



84

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.469 นางสาวศศติา  อารยี์ 6211056721102
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.470 นายพรีวชิญ์  ศริยิศ 6211056721110
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.471 นางสาวณฐัธดิา  เปรมจติตส์ุคนธ์ 6211056721113

ห.472 นายภทัรชยั  เดชบุญญาภชิาติ 6211056721117

ห.473 นายชาตร ี สมรอด 6211056721118

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198



85

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.474 นายเรอืรบ  ปภสัสรากาญจน์ 6211056721120
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.475 นายณฐัพงศ ์ ลุ่มใส 6211011940014

ห.476 นายณฐัวฒัน์  สุวฒันะสถาพร 6211011940017

ห.477 นายธนาธปิ  สงัขะวรรณ 6211011940023 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.478 นายจกัรภพ  ทองกอ้นเบา้ 6211011940024

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



86

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.479 นายชานน  พลูโภคผล 6211011940029
หลกัสตูรใหม่-
แก้ไขเอกสาร

หน้า5 ไมต่อ้งเขยีนอาชพีนศ.
 เขยีนดว้ยลายมอืเดยีวกนั 
ขาดจติอาสา แบบค าขอผา่น
ระบบแกไ้ขเป็นหลกัสตูร4ปร

ห.480 นายจรีะยุ  ธรรมประโชติ 6211056724025
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.481 นายสรสทิธิ ์ เบญจาธกิลู 6211056724027
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.482 นางสาววภิาว ี จติราวุธ 6211056724028

ห.483 นายนุกลู  ศรพีร 6211056724030

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-668-9508

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ใน
ระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษาก็
ไมส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  
สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั 
โทร02-244-5199



87

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.484 นางสาวจรยิา  ลอยนอก 6211056724034 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.485 นางสาวประภาสริ ิ สรีกัษา 6211056724032 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.486 นางสาวณฐัณชิา  แตงพรม 6211011446028

ห.487 นายชลสทิธิ ์ พฤกษะรติานนท์ 6211011446029

ห.488 นางสาวมนชยา  เพชรวงษ์ 6211011446032

ห.489 นายภมูนิทร ์ เฮง 6211011446038

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



88

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.490 นางสาวจุฑารตัน์  พสิุทธพิงศ์ 6211011446044

ห.491 นายนวพงษ์  กาฬภกัดี 6211011446042

ห.492 นายสริภพ  เจนนุวตัร 6211011446047

ห.493 นางสาววรษิา  ศรลีมิปนนท์ 6211011445029

ห.494 นางสาวจณสิตา  ผลโภชน์ 6211011445032
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



89

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.495 นางสาวศศวิมิล  พลเยีย่ม 6211011445033
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.496 นางสาวนุจริา  ประครองเสง็ 6211011445037
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



90

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.497 นายธนโชต ิ อารยะชยั 6211011445046
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

ขาดหน้า5,8 จติอาสา ใบหย่า
 ผลการเรยีน แบค าขอผา่น
ระบบ หน้า2ไมต่อ้งเขยีนขอ้ 
10

ห.498 นางสาวฐติาพร  อุดมหตัถการ 6211011445045
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่3
 คุณธนยิา ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.499 นางสาวปาลติา  กองมะเรงิ 6211011445049
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.500 นางสาวกญัทมิา  วงคก์รรณ์ 6211011445053
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



92

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.501 นางสาวปนดัดา  วงศน์รากรกุล 6211011445054
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.502 นายณฐกร  ตุลยนษิกะ 6211011445055

ห.503 นางสาววลิาสนิ ี มาฝางนอก 6211011445047
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.504 นายธนาพฒัน์  พรหมเกาะ 6211011445052
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.505 นางสาวนาเดยี  สาอิ 6211011806017

ห.506 นายเฉลมิชาต ิ หมื่นจ านงค์ 6211011806020

ห.507 นางสาวชลดาทพิย์  พมิพเ์มอืง 6211011806029
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.508 นางสาวภทัรนิ  เขม็มาลยั 6211011806028
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.509 นางสาวสุวนนัท ์ พนัรตัน์ 6211011806034
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.510 นางสาววภิรู ี อนิยมณี 6211011806031
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร
ขาดหน้า 5 บตัรขา้ราชการ 
จติอาสา

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่3
 คุณธนยิา ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.511 นางสาววณชิฌา  ด ารหิ์ 6211011806040
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.512 นางสาวประภสัสร  พลชาลี 6211011806045

ห.513 นายวชัรพงศ ์ บุญมัน่ 6211011806039

ห.514 นางสาวพฤกษา  ประเสรฐิผล 6211011540029
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.515 นางสาวกฤตยิา  หลวยคา้ 6211011540025

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.516 นางสาวอรนชิา  คุม้ครองสกุล 6211011540026

ห.517 นางสาวสุทษิา  วงษ์อกัษร 6211011540031
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.518 นางสาวสายใจ  ปลุกใจราษฎร์ 6211011540032

ห.519 นายอภโิชค  โมฆรตัน์ 6211011540034
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.520 นายวศนิ  เขยีววลิยั 6211011540038

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.521 นางสาวจรยิาภา  พรหมพดั 6211011767001 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.522 นายพงศธร  แกว้วงคศ์รี 6211011767002 หลกัสตูรใหม่-ครบ
ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



98

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.523 นายสารนิ  สรอ้ยค า 6211011767003 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.524
นายกณัฑอ์เนก  ศุภผล
กุลนนัทร์

6211011767010 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



99

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.525 นางสาวธญัธร  บวัจนี 6211011767009 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.526 นายภมูนิทร ์ จูกระจ่าง 6211011767005

ห.527 นางสาวกติญิา  มสีาระภี 6211011767018
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.528 นายกุลโรจน์  เดชสนิมหตัวงษ์ 6211011767020 หลกัสตูรใหม่-ครบ

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่3 คุณธนยิา หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5198

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



100

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.529 นางสาวพรนฐัชา  ศรกีนั 6211056990042
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.530 นางสาวสโรชา  เจรญิผล 6211056990043
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.531 นางสาวธดิารตัน์  โสมะเกตุ 6211056990045
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.532 นางสาวชนกสุดา  ทุมโยมา 6211056990047

ห.533 นางสาวชนดิา  มาศเลีย่ม 6211056990050
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.534 นางสาวธญิาดา  จนัทะมดั 6211056990055

ห.535 นางสาวสุภริตัน์  ธรรมดาชยั 6211056990054

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



102

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.536 นางสาวปรางคท์พิย์  สทีาวนั 6211056990049
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.537 นางสาวปณฐัพร  กลิน่มณฑา 6211056990058
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



103

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.538 นางสาวกนกวรรณ  บุญธรรม 6211056990061
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.539 นางสาวพมิพ ์ ขจรบุรี 6211056990064
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.540 นางสาวคนัธารตัน์  แผน่จนัทร์ 6211056990063

ห.541 นางสาววภิาดา  ใยธา 6211056990062

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



104

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.542 นางสาวชชัชษา  สจีนัทร์ 6211056990065
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.543 นางสาววราภรณ์  ดบุีบผา 6211056990066
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



105

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.544 นายอรรครชยั  เดชอนิทร์ 6211056990067
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่24 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.545 นางสาวภณดิา  ทองแมน้ 6211056990068
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 13.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



106

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.546 นางสาวธนาภา  มว่งงาม 6211056990069
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.547 นางสาวณฏัฐธดิา  น้อยศรี 6211056990071
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.548 นางสาวฐานมาศ  มาชม 6211056990075 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.549 นางสาวอุษณยีาภรณ์  เสาวงั 6211056990073
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.550 นายพชัรกญัญ์  บุญเชดิ 6211056990081
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.551 นางสาวปราณปรยีา  สนเลก็ 6211056990080
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.552 นางสาวธารทพิย์  ธรรมษา 6211056990086
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่2 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



109

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.553 นางสาวจริาวรรณ  คนหลกั 6211056990087
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท าสญัญา 
ผา่นระบบ e-Studentloan"   แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.554 นางสาวนรศิรา  ส าเภาไทย 6211056990090
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.555 นางสาวอญัชล ี บุญเยน็ 6211056990091

ห.556 นางสาวณฐัฐนินัท ์ สุวรรณมขุ 6211056990093

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



110

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.557 นางสาวชุตนินัท ์ สุวรรณศรี 6211056990092
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.558 นางสาวธญัวรตัน์  คงสลิา 6211056990095
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



111

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.559 นางสาวธญัญลกัษณ์  สหีาราช 6211056990097
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.560 นางสาวชฎาธาร  ศรหีาตา 6211056990099
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



112

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.561 นางสาวสุภสัสรา  ธรรมนุ 6211056990078
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.562 นางสาวปารกิา  หอมทรพัย์ 6211056990104
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.563 นายอธปิรก  นรพลัลภ 6211011480021

ห.564 นางสาวจดิาภา  มโิค 6211011480034
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.
สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



113

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.565 นางสาวสุราณ ี บา้นนบ 6211011480036

ห.566
นางสาววชัราภรณ์  คลา้ย
รามญั

6211011480040
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

1.ท าหน้าที ่1 ,หน้าที ่3-4  
ส่งใหม ่  2.ขาดหน้าที5่ 
รบัรองรายไดค้รอบครวั  3.
ขาดหน้าที6่รบัรอง
สถานภาพครอบครวั 4.ขาด
ส าเนาบตัรเจา้หน้าทีร่ฐัที่
รบัรองหน้าที่5-6   5.ขาดจติ
อาสา

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่6
 คุณบุษกร ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



114

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.567 นางสาวภรณ์ชนก  แซ่ลี้ 6211011480043
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.568 นายสมติา  มว่งประสทิธิ ์ 6211011480045

ห.569 นางสาววราภรณ์  รอดสถติย์ 6211011460023
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.570 นางสาวศุภพชิญ์นรนิ  บุญประสทิธทิวี6211011460030

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



115

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.571 นางสาวนาวาล  ดมูแีด 6211011460031
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.572 นายภานุพงศ ์ เลศิจติตานุภาพ 6211011460036
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.00 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



116

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.573 นางสาวพรรณนภิา  เบีย้เลีย่ม 6211011460040
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.574 นางสาวทกัษพร  จารสุริริงัษี 6211011460050
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



117

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.575 นางสาวนชิาดา  สทิธสิร 6211011460056
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.576 นางสาวชลติา  พฒันวชัรกุล 6211011460053
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



118

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.577 นายปฏพิล  รตันสุข 6211011460079
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.578 นายณยศ  สะตะ 6211011460083
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.00
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



119

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.579 นางสาวกญัญารตัน์  ชนะกลู 6211011510025 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.580 นางสาวภคัจริา  คชรกัษ์ 6211011510028
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.581 นางสาวมาฆะศริ ิ ศรวีงั 6211011510033

ห.582 นางสาวจนัทรเ์พญ็  แสงทอง 6211011510043 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.583 นางสาวเจนจริา  อนิทจติ 6211011510044

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



120

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.584 นางสาวพมิมาดา  ชมชื่นจติต์ 6211011510045 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.585 นางสาวขตัยิาภรณ์  อะมตุะคุ 6211011570018

ห.586 นายอนัดานนั  ทบัไทร 6211011570024

ห.587 นางสาวฐติมิา  เชยเพช็ร 6211011570028

ห.588 นางสาวอาทติตยิา  ผดุงกิง่ 6211011570039
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.589 นางสาวพรทพิา  มาบุตร 6211011570035

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



121

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.590 นางสาวพรนภา  สตีาไว 6211011570034

ห.591 นายสุทธพิงษ์  ปัน้ชื่น 6211011570036
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ห.592 นายชยัสทิธิ ์ โยงไธสง 6211011570038

ห.593 นายพงศศ์กัดิ ์ สุขนนัท์ 6211011570045

ห.594 นายวรเดช  เพยีรไพโรจน์ 6211011570040
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



122

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.595 นายชานนท ์ รุง่รงัศรี 6211011809017
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.596 นางสาวนฤมล  อ่องบางน้อย 6211011809018
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



123

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.597 นางสาวทยดิา  ครฑุค า้ 6211011809020
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.598 นางสาววชิุดา  บุญลยั 6211011809019
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



124

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.599 นางสาวนุชนาช  ขวญัคุม 6211011809026
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 9.30 
น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.600 นางสาวจติตมาส  ภกัดลีุน 6211011809027
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



125

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.601 นางสาวอนุสรา  ต าภู 6211011809029
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.602 นายอนันนัดา  ทบัไทร 6211011809035

ห.603 นางสาวธดิาทพิย์  สุขใส 6211011809036
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



126

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.604
นางสาวอตกิานต ์ วรรกัษ์
อกัษร

6211011809038
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.605 นางสาววภิาว ี จอมทรกัษ์ 6211011809041

ห.606 นางสาวอรสิสรา  ป่ินโมรา 6211011660013

ห.607 นายนทัธิช์นนั  ชรีคุปต์ 6211011660014

ห.608 นายนติ ิ หว้ยใหญ่ 6211011660022

ห.609 นายธนากร  โพธพิรณ์ 6211011660023

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



127

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.610 นายธรรมธชั  สุขสถติย์ 6211011660025
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

.ขาดหน้าที5่รบัรองรายได้
ครอบครวั 4.ขาดส าเนาบตัร
เจา้หน้าทีร่ฐัทีร่บัรองรายได้
ครอบครวั  /ขาดจติอาสา

ห.611
นางสาวธญัญารกัษ์  นามพนั
ดุง

6211056605009
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.612 นางสาวปิณดิา  สุขยิง่ 6211056605010

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่6
 คุณบุษกร ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



128

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.613 นางสาวบุศรตัน์  เถรี 6211056605011
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 14.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.614 นางสาวอทติยา  วรีะสยั 6211056605019
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.615 นางสาวสุภาวด ี ขวานอก 6211056605017 นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.616
นางสาวอจัฉราลกัษณ์  โส
ประดษิฐ์

6211056605022
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.617 นายณฐัพล  จนัต๊ะ 6211056605023
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.618 นางสาวปาราวต ี แช่มพุฒซา 6211056605027
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.619 นางสาวพชัราภรณ์  ปัจฉมิบุตร 6211056605030
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

มาตดิต่อขอส่งล่าชา้แต่ไมส่่ง
ตามวนันดัส่งภายใน 9 
กนัยายน 62

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่6
 คุณบุษกร ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.620 นางสาวกญัญวาท อุปนนัชยั 6211011796043
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ห.621 นางสาวปณุณสา ขนัเงนิ 6211056990053
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.622 นางสาวณฎัฐา   มลูลี 6211011340022
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

วนัที ่25 ก.ย. 62 เวลา 10.30
 น.ใหผู้กู้ร้บัเอกสารแจง้ผล
การอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร
 อาคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน " ขัน้ตอนการท า
สญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan"   ที ่
http://guidance.dusit.ac.th แลว้
ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
อ่านนัน้

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่3 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2001 นางสาวกฤษณา   ปานภมูิ 6211056725015
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2002 นางสาวกุลธดิา   อนุจร 6211056725004
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.584 นางสาวพมิมาดา  ชมชื่นจติต์ 6211011510045 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.584 นางสาวพมิมาดา  ชมชื่นจติต์ 6211011510045 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ก.2005 นางสาวเปรมสนิ ี  ศรมีขุ 6211011447012
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร
1.ขาดจติอาสา  21.8.62

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่1
 คุณจารวุรรณ ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 
หอ้ง 315

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2006 นางสาวธารารตัน์   อนิกอง 6211011796002
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2007 นางสาวกนกพร   แฝงชมภู 6211011796007

ก.2008 นายชติดนยั   เลือ่ยแพง 6211011448008
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2009 นางสาวพมิพช์นก   เทยีนอุบล 6211011448011

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2010 นางสาวอญัชษิฐา   บุญขจาย 6211011820002
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2011 นางสาวอารรีตัน์   พนัสุรยี์ 6211011820003
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2012 นางสาวชนาภทัร   กาทองทุง่ 6211011820011
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2013 นางสาวบรูณา   คงฤทธิ ์ 6211011340009
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2014 นายธนพฒัน์(ธนภทั)   ต่ายหลี 6211011320002
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2015 นายเทพทตั   หมัน่สาน 6211056160001
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

1.ขาดหน้าที5่ /2.ขอรปูถ่าย
บา้นบดิา-มารดาเพิม่ /3.ขาด
บนัทกึการเขา้รว่มกจิกรรมที่
มปีระโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพรอ้มรปูถ่ายภาพ
ระหว่างนศ.และผูร้บัรอง
กจิกรรมฯ /4.ขาดเอกสาร
ของบดิาและมารดาทัง้หมด
พรอ้มทัง้ใหเ้จา้ของเอกสาร
ลงนามดว้ยตนเอง

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่4
 คุณอมรา ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2016 นางสาวนษวรรณ   อเนกรุง่สนิ 6211056160004
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2017 นางสาววลยัลกัษณ์   ใจทน 6211056160017
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2018 นางสาวณฐัสุดา   ศุภศร 6211056721002

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2019 นางสาวพมิพพ์ชัร ์  สงูสุดเอื้อม 6211056721009
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2020 นายยุทธพชิยั   เกีย๋งเสนาะ 6211056721034

ก.2021
นางสาวจติตกิาญจน์   สริธิ
นาวรากุล

6211056721037
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ห.584 นางสาวพมิมาดา  ชมชื่นจติต์ 6211011510045 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ก.2023 นายปวรศิ   เกษมรกัษ์กุล 6211056724002 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ก.2024 นายวรีวทิย์   ทะนะลยั 6211056724015 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



141

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2031 นายนพกร   จนัทะคณู 6211011445027
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2032 นางสาวยลรด ี  สนคมิ 6211011806006
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2033 นางสาวปทติตา   ฉลาดเขยีว 6211011806009
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



142

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2034 นายเดชาธร   จนัทรโต 6211011806013
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2035 นางสาวปณดิา   วงศไ์ชย 6211056990003
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2036 นายธงชยั   เกษลา 6211056990010
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



143

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2037 นางสาวไอนา   เลาะหนบั 6211056990014
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2038 นางสาววมิลรตัน์   แสงสวาสดิ ์ 6211056990015
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2039 นางสาวชุตมิา   อนิเขยีว 6211056990021
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



144

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2040 นางสาวณฐัวมิล   เครอืศลิป 6211056990026
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2041 นางสาวยุวด ี  สุระขนัธ์ 6211056990029
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2042 นางสาวกนิร ี  ภพูลอย 6211056990034
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



145

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2015 นายเทพทตั   หมัน่สาน 6211056160001
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

1.ขาดหน้าที5่ /2.ขอรปูถ่าย
บา้นบดิา-มารดาเพิม่ /3.ขาด
บนัทกึการเขา้รว่มกจิกรรมที่
มปีระโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพรอ้มรปูถ่ายภาพ
ระหว่างนศ.และผูร้บัรอง
กจิกรรมฯ /4.ขาดเอกสาร
ของบดิาและมารดาทัง้หมด
พรอ้มทัง้ใหเ้จา้ของเอกสาร
ลงนามดว้ยตนเอง

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่4
 คุณอมรา ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315



146

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2044 นางสาวพรพมิล   ลายโถ 6211056990036
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2045 นางสาวศริลิกัษณ์   สวสัดิผ์ล 6211056990037
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2046 นางสาวจริาพร   ปลายสวน 6211056990041
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



147

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2047 นางสาวนภิาศริ ิ  สนี ้าเงนิ 6211056990033
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2048 นางสาวปิยวรรณ   คอ้ไผ่ 6211011480003
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2049 นางสาวณชิา   เตยีวย่อง 6211011480005
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



148

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2050 สุนทรยิา   แสงนิ่ม 6211011480009
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2051
นางสาวอรอนงค ์  น้อยนะริ
นทร์

6211011460004
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2052 นางสาวลลิณ ี  ภงูามเขยีว 6211011460005
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



149

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2053 นางสาวสุภาวดิา   มนัทุราช 6211011460014
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2054 นางสาวศริอิรณุ   สุขงาม 6211011510005 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ก.2055 นางสาวจริาพชัร   ใบสริิ 6211011510022

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



150

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2056 นางสาวพชัรวีรรณ   มจีนัทร์ 6211011570014
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2057 นางสาวกมลชนก   บุญหลาย 6211011809002
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2058 นางสาวศรินิญา   ภปูระธรรม 6211011809010
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



151

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2059 นางสาววรรณพร   กจิโสภา 6211011809011
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2060 นายโชคทว ี  ทมิคร 6211011660008
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร

1.ขาดหนงัสอืเงนิเดอืนพ่อ  
2.ขาดหนงัสอืรบัรองรายได้
แม ่ 3.ขาดจติอาสา

ก.2061 นางสาวจารวุรรณ   ปลืม้ยุทธ์ 6211056605003
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่1
 คุณจารวุรรณ ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 
หอ้ง 315



152

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2062 นางสาวพรรณนภา   คุม้ใจ 6211011320028
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2063 นางสาวสุภสัสรา   ขนัทะสมีา 6211011340020
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ก.2064 นางสาวณฎัฐา   มลูลี 6211011340022

ก.2065 นางสาวพชัรพร   บุญศรี 6211011340025
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



153

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2066 นายเจษฎาพร   อุม้อุราญ 6211011445035
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2067 นายสุรพนัธ์   ธมิา 6211011445039
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2068 นางสาวธมลวรรณ   ย่อมอารยี์ 6211011445051
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



154

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2069 นางสาวจุฑามาศ   ลว้นตระกลู 6211011445057
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2070 นางสาวธวีรา   ทองค า 6211011446039

ก.2071 นายภวูเบศร ์  ฉตัรทนัต์ 6211011446048

ก.2072 นางสาวชนดิาภา   เครือ่งเทศ 6211011446049

ก.2073 นายศุภชยั   เพช็รมาก 6211011448027
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



155

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2074 นางสาววารพินิทุ ์  บวัจงกล 6211011448037
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2075 นางสาวจริาวรรณ   แยม้จติร์ 6211011448038
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2076 นางสาวกุลธดิา   พมิศร 6211011448046
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



156

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2077 นางสาวนารากร   คงสลีงั 6211011460028
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2078 นางสาวจรีาวรรณ   อุปนุตร์ 6211011460038
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2079 นางสาวนลทัพร   แซ่เหล่ 6211011460043
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



157

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2080 นางสาวศริลิกัษณ์   วรนาม 6211011460052
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2081 นางสาวศศทร   มาศโอสถ 6211011460058
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2082 นางสาวกุลธดิา   สวีนันา 6211011460059
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



158

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2083 นางสาวณฐัธยาน์   มคีล า้ 6211011460072
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2084 นางสาวเปรมกิา   อนิทรง์าม 6211011460073
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2085
นายชนมก์ระสนิธ์   จรญูวฒัน
ไพบลูย์

6211011460074
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



159

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2086 นางสาวสุดารตัน์   อนนัทสุข 6211011460075
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2087 นางสาวชลาลยั   สายโสภา 6211011460078
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2088 นางสาวณฐัรชิา   สมยญัพล 6211011480035
รายได้เกินไม่ผา่น

เกณฑ ์กยศ.

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



160

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2089
นางสาวพชิชาภา   นวล
ประจกัษ์

6211011480037
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2090 นางสาวกรีตัยา   กาญจนพฒัน์ 6211011480044
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาสมดุฝาก
ธนาคาร  2.ขาดจติอาสา

ก.2091 นางสาวกรีตัยา   กาญจนพฒัน์ 6211011480044

ก.2092 นายณฐัวุฒ ิ  พุม่แยม้ 6211011510026 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่6
 คุณบุษกร ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



161

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2093 นางสาวนริฌา   วงักะหาด 6211011540033
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2094
นางสาวภานุชชรนิทร ์  ป้อง
ทอง

6211011553033
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2095 นางสาวจุฑามาศ   บุญยอ้ย 6211011570032
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



162

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2096 นางสาวกนกอร   ค ารมัย์ 6211011570041

ก.2097 นายพงศศ์กรณ์   สนิะวฒัน์ 6211011660012
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2098 นายนนทกร   รกัสนัชาติ 6211011767011 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2099 นางสาววรษิา   อยู่พนัดุง 6211011767014 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ก.2100 นายศุภชยั   เพง็จางค์ 6211011767015 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ก.2101 นางสาวมลฤด ี  หมวกพ่วง 6211011796027
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2102 นางสาวนวนิดา   รกันสิยั 6211011796032
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2103 นางสาวจรสัศร ี  เรยีวศรปีรดีี 6211011801002

ก.2104 นางสาววรศิรา   ชมชื่น 6211011801007 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2105 นางสาววริาภรณ์   แกว้ลา 6211011801020
หลกัสตูรใหม่-
แก้ไขเอกสาร

ขาดหนา้ท่ี 5   ขาดจิตอาสา 

ก.2106 นางสาว วศนิ ี  ใหลเจรญิ 6211011801022 หลกัสตูรใหม่-ครบ
ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ใน
ระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษาก็
ไมส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  
สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั 
โทร02-244-5199
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2107 นางสาว วรนิทร   เอกมนสกิาร 6211011802026
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2108 นางสาวสรินิทรา   บุญเกดิ 6211011806018
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2109 นางสาวนนทดิา   ลขินะพชิติกุ 6211011806027
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



167

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2110 นางสาวมภิาพร   นสิงัรมัย์ 6211011806030
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2111 นางสาวนูรฮากนี ี  จารง 6211011809016

ก.2112 นายสหรฐั   พรมค าอา้ย 6211011809033
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



168

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2113 นางสาวอนิทราณ ี  บุญลี 6211011809037
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2114 นางสาวสุนสิา   ข าผอม 6211011809040
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่4 ต.ค.62 เวลา 
15.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2115 นางสาวอาภากร   เทยีนเครอื 6211011814021
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



169

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2116 นางสาวกติตมิา   เอีย่มกุล 6211011814031
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2117
นางสาว ศุภากร   คล่องรกัษ์
สตัย์

6211011820025
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2118 นางสาวมทุติา   ล าภา 6211011820034
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



170

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2119 นางสาวภทัรา   โตสุขโข 6211011820040
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2120 นายสุภรตัน์   สุหรา่ย 6211011820047

ก.2121 นางสาวเจนสุภา   คงเจรญิสุข 6211011940025 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



171

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2122 นางสาวพชิญา   อนงคพ์ร 6211056160020
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2123 นางสาวสุกญัญา   ป้อมแกว้ 6211056160032
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2124 นางสาวดุสติา   เจ๊ะหมาด 6211056605012

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



172

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2125 นางสาวชลธชิา   นาวงคห์า 6211056605014
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2126 นางสาวศรินิภา   แสงกุลงั 6211056605015
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2127 นายศุภกติติ ์  ค าล าปาง 6211056605018
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



173

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2128 นายดนยัฤทธิ ์  พรรณสน 6211056605024
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2129 นางสาวอรณชิา   พลแหลม 6211056605026

ก.2130 นางสาวบุปภา   บุตรโสม 6211056605028

ก.2131 นางสาวจนิตนา   นารนุ 6211056605029
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ

นกัศกึษาไมด่ าเนนิการ



174

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2132 นางสาวภทัรสุดา   จูงใจ 6211056721048
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2133 นางสาววณชิยา   บุญญานนท์ 6211056721070
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2134 นางสาวสาวกิา   แกว้บุตรดี 6211056721080
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



175

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2135 นางสาวธญิาดา   สุ่มมาตย์ 6211056721081
ลกัษณะที ่1 - แกไ้ข

เอกสาร
1.ขาดหน้าที ่5 รบัรองรายได้
ครอบครวั   2.ขาดจติอาสา

ก.2136 นางสาวชลดา   สองเมอืง 6211056721093
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2137 นายธนพล   จนัทะสทิธิ ์ 6211056721111
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบักรรมการโต๊ะที ่6
 คุณบุษกร ในวนัที ่16 กนัยายน  2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 
315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2138 นายชานนท ์  วนัเดวา 6211056721116
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2139 นางสาวอรยา   ณ หนองคาย 6211056721119
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2140 นางสาวอรสณิ ี  วงคว์ารี 6211056724031 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2141 นางสาวศรินิทรพ์ร   ฤทธยิาน 6211056990051
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2142 นางสาวสรินิทรา   ผลจนัทร์ 6211056990052
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2143 นางสาวญาณ ี  หวงัประพณิ 6211056990056
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



178

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2144 นางสาว ชุตมิา   สหีามาตย์ 6211056990057
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2145 นางสาวกนกพร   เดชะ 6211056990070
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2146 นางสาวธวีรว์รา   ปาเป็ง 6211056990074
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



179

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2147 นางสาวเกวลนิ   พุฒหอม 6211056990079
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2148 นางสาวมณทริา   ค าชุ่ม 6211056990082
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2149 นางสาวกมลวรรณ   อนิถา 6211056990083
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



180

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2150 นางสาวองิกมล   วงคแ์กว้ 6211056990084
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2151 นางสาวนฐันนั   วรรธกวศนิ 6211056990088
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2152 นางสาวกฤษริชัตา   จนีมชัยา 6211056990098
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



181

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2153 นายณฐัพงษ์   อคัรจนัทร์ 6211056990100
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2154 นางสาวธญัพร   ภูท่อง 6211056990101
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2155 นางสาวศรินิภา   นภาศริโิรจน์ 6211056990102
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้



182

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2156 นางสาวอนญัพร   วเิศษนาม 6211056990103
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ก.2157 นายนรนิธร ข าลกึ 6211056724021 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ก.2158 นางสาวนสัจริานนัท ์สุขบรม 6211011460081
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่2

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
11.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan
 ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได้
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199



183

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ชัน้ปีท่ี 1 รหสั 62 ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด  ล าดบัท่ี  วนั  เวลา   สถานท่ี   เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการตาม " รายการท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ "

           2. ให้นักศึกษาผูก้ ู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่านประกาศ เร่ือง "
 ข ัน้ตอนการท าสญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"   แล้วด าเนินการท าสญัญาตามขัน้ตอนท่ีได้อ่านนัน้   พร้อมด าเนินการส่งเอกสารได้ตามวนัเวลาท่ีประกาศ

หมายเหต ุ   ส าหรบันักศึกษาผูข้อกู้ กยศ.รายใหม่  ท่ีย่ืนเอกสารขอกู้ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตามประกาศน้ี นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี  6 - 20  ก.ย.  2562  วนั เวลา ราชการ

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมฯ ช้ันปีที่ 1 รหัส 62 ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนที่ 1

ก.2159 นายกติตพิงศ ์อนิทรเ์นื่อง 6211011570022
เอกสารครบผา่น
เกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะที ่1

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ e-Studentloan " ที ่
http://guidance.dusit.ac.th  แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้


