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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ

ก.2003 นายศุภฤกษ์   พรดัมะลิ 6211011001005

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

การจดัการ

ก.2004
นางสาวนารถชนก   
เรอืงวชิา

6211011001011

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

การจดัการ

ก.2104 นางสาววรศิรา   ชมชื่น 6211011801007

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

การจดัการ

ก.2105 นางสาววริาภรณ์   แกว้ลา 6211011801020 การจดัการ

 รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315



2

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ก.2106 นางสาว วศนิ ี  ใหลเจรญิ 6211011801022

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

การจดัการ

ห.202 นางสาวอญัชลกิา รตันบุรี 6211011001004
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

การจดัการ

ห.203 นางสาวภคัวลญัช ์หมดัจุย้ 6211011001006
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

การจดัการ

ห.367 นายสมัฤทธิ ์ จนัทรห์อม 6211011801001
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

การจดัการ



3

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ห.369 นางสาวศริริตัน์  มาระศริิ 6211011801004
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

การจดัการ

ห.376 นางสาวกฤตยิาณ ี บวัธนะ 6211011801017 การจดัการ

ห.373
นางสาวสุภาวด ี นรา
ภริมย์ขวญั

6211011801018
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

การจดัการ

ห.374 นางสาวศุภสิรา  ค านุ 6211011801019
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

การจดัการ

ห.377 นางสาววรชีน  พชืทอง 6211011801024 การจดัการ

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315



4

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

1ก.1060 นางสาวกติตญิา เกดิโภคา 6111011940009

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ก.2022 นายธนญัชยั   นามมาลี 6211011940006

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ก.2121
นางสาวเจนสุภา   คง
เจรญิสุข

6211011940025

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ห.21 นายชนาธปิ รุง่อนุวงศ์ 6111011940010
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยสีารสนเทศ



5

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ห.47 นางสาวจุฑามาศ เพิม่สทิธิ ์ 6111011940039
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ห.272 นายกติตพิงษ์ ศรพีรหม 6211011940003
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ห.274 นายชญานนิ รุง่วกิรยัสกุล 6211011940009
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 8.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ห.477 นายธนาธปิ  สงัขะวรรณ 6211011940023
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ห.479 นายชานน  พลูโภคผล 6211011940029 เทคโนโลยสีารสนเทศขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315



6

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

1ก.1079
นางสาวอณศัยา ศริพิร
สวรรค์

6111056724005 เทคโนโลยอีาหาร

1ก.1061
นางสาวปิยรตัน์ จนัทร์
หอม

6111056724015

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยอีาหาร

1ก.1047 นางสาววภิา ทองค า 6111056724018 เทคโนโลยอีาหาร

1ก.1056
นางสาวศรินิญาภร ฉนั
ทกุล

6111056724027 เทคโนโลยอีาหาร

ก.2023 นายปวรศิ   เกษมรกัษ์กุล 6211056724002

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยอีาหาร

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315



7

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ก.2024 นายวรีวทิย์   ทะนะลยั 6211056724015

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยอีาหาร

ก.2157 นายนรนิธร ข าลกึ 6211056724021

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
13.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยอีาหาร

ก.2140 นางสาวอรสณิ ี  วงคว์ารี 6211056724031

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยอีาหาร

ห.65
นางสาวปัณฑช์นติ มสุกิ
รตัน์

6111056724003 เทคโนโลยอีาหารขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315



8

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ห.87 นางสาวณชัชา วชิพล 6111056724006 เทคโนโลยอีาหาร

ห.29 นายนธิวิฒัน์ บ ารงุสวน 6111056724035
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยอีาหาร

ห.275
นางสาวมธุพร เฮงสริธิ
นะชยั

6211056724001 เทคโนโลยอีาหาร

ห.277 นางสาวณฐัชยา หลงศรี 6211056724005 เทคโนโลยอีาหาร

ห.280 นายพลวทิย์ เชยีงแสน 6211056724020
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยอีาหาร

ห.485 นางสาวประภาสริ ิ สรีกัษา 6211056724032
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยอีาหาร

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315



9

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ห.484 นางสาวจรยิา  ลอยนอก 6211056724034
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

เทคโนโลยอีาหาร

ก.2098 นายนนทกร   รกัสนัชาติ 6211011767011

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นเิทศศาสตรน์วตักรรม
และผูป้ระกอบการธุรกจิ

ก.2099 นางสาววรษิา   อยู่พนัดุง 6211011767014

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นเิทศศาสตรน์วตักรรม
และผูป้ระกอบการธุรกจิ

ก.2100 นายศุภชยั   เพง็จางค์ 6211011767015
นเิทศศาสตรน์วตักรรม
และผูป้ระกอบการธุรกจิ

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315



10

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ห.521
นางสาวจรยิาภา  พรหม
พดั

6211011767001
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นเิทศศาสตรน์วตักรรม
และผูป้ระกอบการธุรกจิ

ห.522 นายพงศธร  แกว้วงคศ์รี 6211011767002
นเิทศศาสตรน์วตักรรม
และผูป้ระกอบการธุรกจิ

ห.523 นายสารนิ  สรอ้ยค า 6211011767003
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นเิทศศาสตรน์วตักรรม
และผูป้ระกอบการธุรกจิ

ห.525 นางสาวธญัธร  บวัจนี 6211011767009
นเิทศศาสตรน์วตักรรม
และผูป้ระกอบการธุรกจิ

ห.524
นายกณัฑอ์เนก  ศุภผล
กุลนนัทร์

6211011767010
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นเิทศศาสตรน์วตักรรม
และผูป้ระกอบการธุรกจิ

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315

ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315



11

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ห.528
นายกุลโรจน์  เดชสนิ
มหตัวงษ์

6211011767020
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

นเิทศศาสตรน์วตักรรม
และผูป้ระกอบการธุรกจิ

1ก.1048 นางสาวมณฑติา จนัที 6011011510001

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

1ก.1045 นางสาวสุภาพร อ่อนแฮน 6011011510004

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

1ก.1073 นางสาวเนตรชนก บุญข า 6111011510015

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์



12

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

1ก.1074 นางสาววภิาวรรณ ตน้ศริิ 6111011510017

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

ก.2054 นางสาวศริอิรณุ   สุขงาม 6211011510005

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

ก.2092 นายณฐัวุฒ ิ  พุม่แยม้ 6211011510026

ใหน้กัศกึษาอ่าน"ขัน้ตอนการท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan " ที ่http://guidance.dusit.ac.th 
 แลว้ด าเนนิการท าสญัญาตามขัน้ตอนทีไ่ด้
นกัศกึษาไดอ่้านนัน้

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่7 ต.ค.62 เวลา 
14.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

ห.39 นายอภวิฒัน์ ต๊ะติ๊บ 6111011510010
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 9.30
 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์



13

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ห.49
นางสาวภชัรวด ีผาตชิยั
สทิธิ

6111011510014
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

ห.48
นางสาวเจณสิตา จ าปา
จนัทร์

6111011510018
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

ห.38
นางสาวพวงเพช็ร นาค
เกษม

6111011510020
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

ห.50
นางสาวเบญจรตัน์ เอีย่ม
เขยีว

6111011510025
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

ห.334 นายจรีพฒัน์ นติย์ใหม่ 6211011510007 รฐัประศาสนศาสตร์ขอพบนกัศกึษาด่วนในวนัที ่23 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น ทีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 315



14

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร 

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมฯ ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1  เพ่ิมเต่ิม

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

          2. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (ห้อง 315 )โทร 02-2445199 คณุบษุกร ตัง้แต่วนัท่ี   23 - 26  ก.ย.  2562 รอบเช้ำเวลำ 8.30-12.00 น. รอบ
บำ่ยเวลำ 13.00-16.30 น. วนั เวลำ รำชกำร

ห.336 นางสาวญาดา แกว้นคิม 6211011510020
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

ห.579
นางสาวกญัญารตัน์  
ชนะกลู

6211011510025
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

ห.582
นางสาวจนัทรเ์พญ็  แสง
ทอง

6211011510043
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์

ห.584
นางสาวพมิมาดา  ชมชื่น
จติต์

6211011510045
วนัที ่26 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.ใหผู้กู้ร้บัใบแจง้
ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 6 คุณบุษกร อาคาร 3 หอ้ง 
315

ท าสญัญา ผา่นระบบ
 e-Studentloan

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสารประกอบ
สญัญาในวนัที ่8 ต.ค.62 เวลา 
10.30 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315

รฐัประศาสนศาสตร์


