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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวนิรชำ ตรีอรรถ 5811011320020 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 2 เด็กหญิงณฐพร เท่ียงทุ่ง 5811056180049 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 3 นำงสำวสุทธิดำ รักษำ 5811011340079 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 4 นำยฉันทัช โสนะชัย 5811056180061 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวปิยวรรณ เก้ือสกุล 5811056180051 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 6 นำงสำวลลิดำพรรณ สมณะ 5811011320013 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 7 นำงสำวสุดำรัตน์ สีสัน 5811011340054 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 8 นำงสำวสุพรรษำ สุรินทร์ 5811056180004 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 9 นำงสำวณิชกมล วรรณพรหม 5811011030025 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 10 นำงสำวศิริประภำ ศรีชมภู 5811011320005 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวอรยำ คล้ำยแจ้ง 5811050320043 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 12 นำงสำวณัฐมน ห่วงแก้ว 5811056180028 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 13 นำงสำวสตรีรัตน์ สมรำษี 5811056150018 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 14 นำงสำวบุณยนุช โนเล่ียม 5811081320003 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 15 นำงสำวพิมพ์ พระพรหม 5811011320043 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 16 นำงสำวนพวรรณ โลหะจินดำ 5811056150051 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 17 นำยอภิรติ เสนำธิบดี 5811056150019 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 18 นำงสำวชลิตำ ดำวลอย 5811056150005 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 19 นำงสำวจิรำภรณ์ บุญธรรม 5811050320056 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 20 นำงสำวอรอุมำ จ ำปำเทศ 5811050320017 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 21 นำงสำวจรินทร เลขะวัฒนะ 5811011340107 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 22 นำงสำวนวลนภำ จันผกำ 5811011340029 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 23 นำงสำวนภัสสร พงศ์ดีตระกูล 5811011320070 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 24 นำงสำวอัจฉรำพรรณ ศรียันต์ 5811056150017 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 25 นำงสำวกมลวรรณ จ ำนงค์จิตร 5811011340042 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 26 นำงสำวพรสุดำ ประพัศรำงค์ 5811011320061 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 27 นำงสำวธัญญำรัตน์ ไพรจิตร 5811011320062 16,125

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 28 นำงสำวพรหมพร แย้มชัย 5811011030026 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 29 นำงสำวจุฑำทิพย์ พลำผล 5811011320064 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 30 นำยภูวดล นุ่นเกล้ียง 5811056150032 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 31 นำงสำวณัฏฐนันท์ เหม็งทะเหล็ก 5811081320015 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 32 นำงสำวนุสบำ อนุพันธ์ 5811056150015 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 33 นำงสำวนิตติยำ ไชยโยธำ 5811056150034 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 34 นำงสำวพัชรินทร์ สังข์เงิน 5811011320004 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 35 นำงสำวณัฐวดี ชนะโชคสมบัติ 5811050320068 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 36 นำงสำวฐิติวรรณ รูปสวยดี 5811050320009 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 37 นำงสำวพรนภำ สุขสอำด 5811050320053 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 38 นำงสำวเจนจิรำ พรมอุนำถ 5811011340085 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 39 นำงสำวรัตติกำล ทำนอก 5811056180018 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 40 นำงสำวรัตติยำ ทำนอก 5811056180017 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 41 นำงสำวมณฑำทิพย์ พลเสน 5811050320023 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 42 นำงสำวศศิธร ภูศรีฤทธ์ิ 5811081320027 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 43 นำงสำวพรลภัทร ไม้แก้ว 5811011320028 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 44 นำงสำวนุชนำถ โพธิขวัญ 5811056150010 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 45 นำงสำวเบญจวรรณ สุ่มอุดม 5811056150048 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 46 นำงสำววิไลวรรณ ทองแท้ 5811011340040 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 47 นำยสำริน ปักษำ 5811056180042 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 48 นำงสำวนุสบำ ทนทำน 5811011340066 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 49 นำงสำวณัฐกมล พรรณมรรคำ 5811050320003 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 50 นำงสำวลีลำภรณ์ ศรีภำ 5811081320026 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 51 นำงสำวอรอนงค์ ใจเฉ่ือย 5811050320028 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 52 นำงสำวณัชชำรีย์ บุญญะอุทยำนพงศ์5811050320066 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 53 นำงสำวเจนจิรำ ค ำลำ 5811011320034 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 54 นำงสำวปฐมำภรณ์ จันทรภักดี 5811056150028 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 55 นำงสำวโสภำพร พระมล 5811056180052 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 56 นำงสำวชิดชนก ปุณประเสริฐผล 5811050320044 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 57 นำงสำวมนัญชยำ ทิมบุญ 5811050320045 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 58 นำงสำวบัวทิพย์ เกตุตระกูล 5811011340011 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 59 นำงสำวสุทธิดำ สรรพมนต์ 5811011340059 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 60 นำงสำวกำญจนำพร มูลประเสริฐ 5811056150053 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 61 นำงสำวเจนจิรำ อุดจันทร์ 5811011320033 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 62 นำงสำวรัตนำ รุ่งพลอย 5811050320031 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 63 นำงสำวอภิญญำ อินต๊ะแก้ว 5811056150022 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 64 นำยวรพจน์ จันทร์สุวรรณ 5811056150037 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 65 นำงสำวเสำวภำ พิชัยฤกษ์ 5811056180023 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 66 นำงสำวพิริยำพร บุญเครือ 5811056180041 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 67 นำงสำววรัญญำ เมืองพนัส 5811081320009 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 68 นำงสำวนิชดำ ชินนอก 5811056180014 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 69 นำงสำวณัฐฑณิชำ บัวแก้ว 5811011030035 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 70 นำงสำวมณีรัตน์ ชูพรม 5811050320063 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 71 นำยชนกันต์ ศรีประสิทธ์ิ 5811011030001 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 72 นำงสำวหทัยชนก แท่นทอง 5811011030036 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 73 นำงสำววิชุดำ ผจงกิจกำร 5811011030043 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 74 นำยวรพรต ธเนศวำณิชย์ 5811056180045 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 75 นำยภูวเนศว์ร พรแสน 5811011030024 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 76 นำงสำวปิยพร เนตร์จุ้ย 5811011030013 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 77 นำยพิสิฐพนธ์ เรืองขษำปณ์ 5811011340024 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 78 นำยชิตณรงค์ อุสำหวงค์ 5811011030016 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 79 นำยเอกชัย ประภำสัย 5811011030039 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 80 นำยขวัญชัย ดวงจิตต์ 5811011030044 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 81 นำงสำวศิริลักษณ์ เมืองช้ำง 5811056180056 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 82 นำงสำวนพรัตน์ ตันตระกูล 5811050320011 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 83 นำงสำวสุกัญญำ สังข์ไข 5811050320073 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 84 นำงสำวชนินันท์ เมืองโพธ์ิ 5811050320075 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 85 นำงสำวธนัชชำ เล่ียมทอง 5811011030023 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 86 นำงสำววำสนำ เลือดรถไฟ 5811050320055 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 87 นำงสำวฐณัฐฐำ พิมพันธ์ุดี 5811050320030 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 88 นำงสำวนรีกำนต์ แซ่ต้ัง 5811011320022 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1 นำยอภิสิทธ์ิ สิงห์โตทอง 5911050160006 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 2 นำยกมล เตชะ 6011011805032 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 3 นำยภัทรเวช บ ำรุงเพชร 6111056990107 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 4 นำงสำวปำริชำติ ผลบุญ 5911056601016 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวนิรชำ ทันโคกกรวด 5911056731009 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 6 นำยณัชพล ฉ่อยทนงค์ 5911012760200 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 7 นำงสำวธัญญำ พูลพิพัฒน์ 5811080320047 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 8 นำยนวภัทร์ กลอนดอน 5911056605002 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 9 นำงสำวชลิตำ เปล่ียนไธสง 5911011320002 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 10 นำงสำวปิยพร ค ำศรี 5911056990041 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวจิรำรัตน์ สุขเกษม 5911012760063 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 12 นำงสำวปำริชำติ กะนุวงษ์ 5911011448135 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 13 นำงสำวสรำพรรณ จันทร์งำม 5911011446052 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 14 นำงสำวนุชสรำ ภำรวิจิตร 5911011340014 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 15 นำงสำวปรำรถนำ นำโล 5911011030005 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 16 นำงสำวหทัยวรรณ พ่วงสุวรรณ 5911011340085 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 17 นำงสำวทิพำนัน บัวเด่น 5911056990059 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 18 นำงสำวแคทรียำ ระฆังทอง 5911012760123 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 19 นำงสำวจิรภัทร์ รอดดีย่ิง 5911050320045 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 20 นำงสำวพิชญำ ดีเด่น 5911011320001 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 21 นำงสำวสุวำรี สมบัติ 5911080320019 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 22 นำงสำววำทินี ปินตำดง 5911081721017 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 23 นำงสำวสุขธัชญำทิพย์ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ5911011553071 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 24 นำยวิศุทธ์ิ กิจธนำพรอนันท์ 5911011802005 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 25 นำงสำวสุนีรัตน์ แสงศรี 5911081320004 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 26 นำงสำวอุษณีย์ ม่วงใหม 5911011540002 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 27 นำยชูภัทร มูลอินต๊ะ 6011056721002 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 28 นำงสำวพรวิภำ ยุงกุล 5911011030025 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 29 นำงสำวจุฑำมำศ ยอดโพธ์ิศรี 5911056601058 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 30 นำงสำวจินดำ ทะวำระคำม 5911056721094 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 31 นำงสำวกำญจนำ เกตุแก้ว 5911056160087 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 32 นำงสำวลฎำภำ โสมภีร์ 5811050320040 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 33 นำยศิริโชค จงชนะ 5911056601037 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 34 นำงสำววิไลลักษณ์ มำโรจน์ 5911011510078 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 35 นำงสำวปรัชญำ สุขภูตำนันท์ 6111056721015 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 36 นำงสำวธนพร ยอดเงิน 5811080320021 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 37 นำงสำวรพีพรรณ สุขเจริญ 5811080320018 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 38 นำงสำวนภัสสร อ่ิมพุ่ม 5911011802022 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 39 นำงสำวรัฐธิดำ บุญศรีภูมิ 5911056605001 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 40 นำงสำวจีรภัทร์ ฉัตรมยูรวงศ์ 5911011806051 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 41 นำงสำวสุดำรัตน์ เสวิสิทธ์ิ 5911011804051 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 42 นำงสำวจริยำ ไสยวงศ์ 5911056723077 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 43 นำยสหรัฐ รุ่งเรือง 5911056990004 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 44 นำงสำวรสสุคนธ์ บุศนุกูล 5911056180040 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 45 นำงสำวอรอนงค์ สุชำติพงษ์ 5911011446124 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 46 เด็กชำยสถิตย์ เดียวจรัส 6111011447015 39,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 47 นำงสำวอมิตำ อ่ิมบุญ 5911011820108 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 48 นำยภำณุวัฒน์ ตันจีย์บุญย์ 5911056722086 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 49 นำงสำวจุฑำรัตน์ ศรีเงิน 5811080320027 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 50 นำงสำวกัลปังหำ แป้นถนอม 5911011460026 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 51 นำงสำวกำญจนำพร อำคะพงษ์ 5911011510110 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 52 นำงสำววณิชยำ สุขวงศ์ 5911056990083 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 53 นำยพีระพัฒน์ อุ่นพรม 5911081721033 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 54 นำยวชิรวิทย์ อรรถำวีย์ 5911081721064 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 55 นำงสำวศิขรินทร์ รสผักแว่น 5911080320056 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 56 นำงสำวกนกนันท์ ไชยวงค์ 5911011320033 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 57 นำงสำวนันทรัตน์ คลังจันทร์ 5911056601043 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 58 นำงสำวอรวี นวนิรมล 5911056601052 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 59 นำงสำวอำรีรัตน์ นวนิรมล 5911011446055 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 60 นำงสำวจันนิภำ ฟักแฟง 5911081320025 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 61 นำงสำวจำรีรัตน์ โสภำผล 6011011809015 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 62 นำงสำวปภัทชกร สุรินทร์ 5911011460018 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 63 นำงสำวเลอลักษณ์ หมกทอง 5911011804021 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 64 นำยสิทธิชัย ม่วงแก้ว 5911011940096 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 65 นำงสำวธัญญรัตน์ เตภักดี 6011081446006 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 66 นำงสำวมธุริน บุญรอด 5911012760251 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 67 เด็กชำยชวลิต บุญคง 5911011460124 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 68 นำงสำวจุรีรัตน์ สำถ่ัว 6011011820011 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 69 นำงสำวอรนิตย์ ธรรมกุล 5911011809007 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 70 นำงสำวชัชดำกรณ์ ศรีไกรภักด์ิ 5811080320024 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 71 นำงสำวปิยำพัชร คมข ำหนัก 6111056990099 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 72 นำยธนกร ภมร 6011050721015 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 73 เด็กชำยอนัตตำ โนนทะศรี 6011011802005 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 74 นำยปุรำเชษฐ์ จันทมิน 5911011445172 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 75 นำงสำวจำมรีย์ จักรเงิน 6011022446201 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 76 นำงสำวณัฏฐำ สวัสด์ิศรี 5911011320006 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 77 นำงสำวรติพร หอมขจร 5911056180030 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 78 นำงสำวสำธิดำ ทองเนำวรัตน์ 5911011940058 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 79 นำงสำววิภำรัตน์ ซ้อนจันทร์ 5911011460121 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 80 นำงสำวอินทิรำ กำสเส็น 5911011320089 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 81 นำยธนกร กองแก้ว 5911081721012 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 82 นำงสำวนันทเนตร ยำวสันเทียะ 6011056990012 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 83 นำงสำวพรรณนำรำ ค ำรศ 5911011510118 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 84 นำงสำวชลธิชำ ผำสุข 5911011820085 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 85 นำงสำวพิมพลอย หม่ืนตุ้มไพร 6011022446257 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 86 นำงสำวดวงนฤมล พลภัทรพิเศษกุล 5911011320025 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 87 นำงสำวสุวิมล ทองชิตร 5911011460004 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 88 นำงสำวจุรีย์พร ปัดดำห์ 5811081320016 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 89 นำงสำวมินตรำ วอไธสง 5911011340102 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 90 นำยณัฐพงศ์ ทำพันธ์ 6011012760029 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 91 นำงสำวสรินยำ แสนมูลแจ่ม 5911081320020 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 92 นำยอิทธิพัทธ์ อินติใหม่ 5911081721009 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 93 นำงสำวพิมพ์ลภัทธ์ เว้นบำป 6011022446124 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 94 นำยอรรถพล ผดุ้งกูล 5911012760152 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 95 นำงสำวมัยมูนำ กันทะวงค์ 6011056990038 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 96 นำยสุทธิพร คงรักษ์ 5911011804037 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 97 นำงสำวจำรุวรรณ กำบูลย์ 5911029721014 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 98 นำงสำวเจมจิรำ อวิสุ 5911056150004 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 99 นำงสำวธนัชชำ เฟ่ืองงำมพร 5911056722043 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 100 นำงสำวณัฐชยำ แป้นสดใส 5911056990024 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 101 นำยอัษฎำวุธ เหมืองอุ่น 6011011446006 24,100



Page 8 of 98

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 102 นำงสำวศศิวิมล ทับทิมทอง 5911011445122 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 103 นำงสำวนนท์ผกำ โสดสกนธ์ 5911011806041 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 104 นำยจักรี สลับศรี 5911056150042 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 105 นำงสำวศศิกำนต์ พอใจ 5911056990043 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 106 นำงสำวสิริมำ หมอป่ำ 5911056990081 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 107 นำงสำววชิรำภรณ์ ขุนทอง 5911056601039 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 108 นำยภำนุพงศ์ จำรีมุข 5911011520024 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 109 นำยอนุวัฒน์ แดงสว่ำง 6111011809036 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 110 นำงสำวกวินตรำ งอมสะคู 5911056721114 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 111 นำงสำวณัฐิภำพร ด้วงใหญ่ 5911056160016 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 112 นำยอุกฤษฏ์ ธรรมวงศ์ 5911011460088 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 113 นำงสำวอภิชญำ อินทสุวรรณ์ 5911056721153 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 114 นำงสำวนภัสสร ครองยุติ 6011011796025 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 115 นำงสำววณิดำ ค ำปำกูล 5811081320030 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 116 นำงสำวนุชจรินทร์ ธรรมสิทธ์ิ 5811081320014 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 117 นำงสำวลักษณพร สำยทรัพย์ 5911056731016 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 118 นำงสำวภณิดำ ทองสถิตย์ 5911011445147 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 119 นำงสำวนัฐธิยำ อ่อนศรีทอง 6011011470005 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 120 นำงสำวกัลยำรัตน์ สุขประสงค์ 6111080320012 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 121 นำงสำวทิวำพร สีลำนำม 5911080320007 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 122 นำงสำวหงษ์สุดำ วรพุทธ 5911056990013 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 123 นำงสำวทัดดำว ทรัพย์ประเสริฐ 5811080320071 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 124 นำงสำวณัฐกำญจน์ พรำมณี 6011022446303 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 125 นำงสำวศิริญำภรณ์ คำนะมี 5911011520055 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 126 นำงสำวรัตนำภรณ์ ชลสินธ์ุ 5911056722042 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 127 นำงสำวเสำวลักษณ์ ถำบุตร 6011056990029 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 128 นำงสำวมำลิณี เสนเกล้ียง 5911011570072 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 129 นำงสำวเมธำพร ผำดโผน 5911056990082 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 130 นำงสำวกรกนก อ่อนน้อมดี 5911056990067 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 131 นำงสำวพรรณนภำ โชติยำ 6011011446024 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 132 นำงสำวฐิติกำนต์ คุมสุข 5911011820066 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 133 นำงสำวธัญญำรัตน์ ข ำดี 5911012760016 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 134 นำงสำวปิยะวรรณ ทอหุน 5911011320023 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 135 นำงสำวพรพิชชำ รัตนปินทะ 5911011796067 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 136 นำงสำวมณีขวัญ มีวรรณี 5911011814055 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 137 นำงสำวจิรำภรณ์ วงค์สมศักด์ิ 5911081320037 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 138 นำงสำวปนัดดำ หงษ์เลิศ 5911056605013 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 139 นำงสำวจำรุวรรณ ตันสกุล 5911056731018 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 140 นำงสำวสมฤทัย บุญเล็ก 5911011510102 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 141 นำงสำวศิริวรรณ จ ำนงสุข 5911080320006 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 142 นำงสำวพัทธมน คุณประดิษฐ์ 5911011520030 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 143 นำงสำวสุนทรี หนูเซ่ง 5911056160014 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 144 นำงสำวศุภิกำ ปินมำ 6011011445002 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 145 นำงสำวทินมณี จำรัตน์ 5811080320046 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 146 นำงสำวศกุนตลำ พลับแก้ว 5811080320063 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 147 นำงสำวสุกัญญำ กุลบุญ 5911080320031 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 148 นำงสำวสุภำพร อินอ่อน 5911011802007 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 149 นำงสำวสุพิชชำ เดชธนู 6011011448036 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 150 นำงสำวยู ลำภมูล 5911011804031 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 151 เด็กหญิงปวรรัตน์ เทียมศรี 5911056150014 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 152 เด็กหญิงปวรวรรณ เทียมศรี 5911056150016 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 153 นำงสำวณัฐนันท์ เป็งสม 5911081721052 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 154 นำงสำวอัญชลี โพนชัด 5911056990014 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 155 นำงสำวสุภำพร กระทอง 5911080320027 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 156 นำงสำวมุขรวีร์ ดอนไพรฮวบ 5811080320009 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 157 นำงสำวกนกพร กอเซ็ม 6011022446215 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 158 นำงสำวณัฐวรำ โคตรทะแก 6011022446223 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 159 นำงสำวดวงกมล วิเศษ 5911011491023 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 160 นำงสำวณฐมน ภูทองบ่อ 5811080320059 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 161 นำยธนยศ ไชยธรรมเดช 6111056721143 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 162 นำงสำวเนตรสกำว จันทน์หอม 5911011445100 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 163 นำยบวรนันท์ ธิมัน 5911012760163 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 164 นำงสำววรรณวรี บุญย้ิม 5911011320049 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 165 นำงสำวธัญพิชชำ ณะแก้ว 6011022446118 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 166 เด็กหญิงชลธิชำ ปำรีเสน 6011081320012 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 167 นำงสำวภวิกำ ฟองจ ำ 5911011820034 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 168 นำงสำวผกำมำศ หมอนค ำ 6011056601002 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 169 นำงสำวธนัญญำ พนมกิจเจริญพร 5911056722024 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 170 นำยวัชรพันธ์ จันธิมำ 5911081721054 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 171 นำงสำวอินทิรำ น้อยใส 5911056605027 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 172 นำงสำวปิยฉัตร บุปผำวัลย์ 5911011030008 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 173 นำงสำวฐำนิกำ พวงภู่ 5911011553052 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 174 นำยฤทธิศักด์ิ กล่ ำจีน 5911011520048 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 175 นำงสำวมิถุนำ อันทนิตย์ 5911012760156 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 176 นำงสำวสุชำวดี อินบุญเชิด 5911056731025 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 177 นำงสำวรุ่งทิพย์ ถ่ินจบก 6011022446317 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 178 นำงสำวศศิธร สีลำเกตุ 5911056990022 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 179 นำงสำวกมลวรรณ ช่ืนชูจิตร 5911056601019 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 180 นำงสำวสุชำดำ ผลิพัฒน์ 5911011804098 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 181 นำงสำวเทพธิดำ หม่ืนเดช 5911056722077 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 182 นำยมงคลชัย ป้องยำง 5911056150039 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 183 นำยธนวัฒน์ บุญจำ 6011081721024 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 184 นำยภำนุวัตร ชูรำศรี 5911056150013 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 185 นำงสำวดรุณี จิตจักร 5911056990080 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 186 นำงสำวศศิชำ แก้วเจริญ 5911056150027 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 187 นำงสำวศิษฎำภำ ทำระ 5911011520045 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 188 นำยศรัณย์ ทรัพย์สุวรรณ 6011011446004 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 189 นำงสำวสุพรรษำ พวงนำค 5911056731026 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 190 นำงสำวปภำวดี บุบผำชำติ 5911011320028 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 191 นำงสำวสุนิษำ นุรักษ์ 5911011820060 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 192 นำงสำวอุไรวรรณ ชีพนุรัตน์ 5911056990079 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 193 นำงสำวสนธยำ บุตทะโชติ 5911011448040 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 194 นำงสำวพิชญำ เส็งดอนไพร 5911056160101 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 195 นำงสำวณัฏฐนิชำ ก ำนำด 5911081320003 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 196 นำงสำวสมฤทัย เริงใจ 5911011809020 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 197 นำงสำวอภิสรำ เส็นจำง 5911029510052 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 198 นำยกฤษฎำ ศึกคละจิต 5911050320047 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 199 นำงสำววรัชยำ จันทร์หอม 5911011448031 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 200 นำงสำวสำธิดำ สุวรรณศรี 5911011445067 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 201 นำงสำวกรรณิกำร์ อยู่ทองดี 5911011814039 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 202 นำงสำวชริญญำ วงค์ปิง 5911081320012 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 203 นำงสำวพิมลพรรณ ปำงสุข 5911011520081 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 204 นำงสำวศศิธร เรืองวงษ์ 5911050721052 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 205 นำงสำวธนพร โนมะวงศ์ 5911081446002 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 206 นำยกรกฎ อินทร์สัญ 5911011802070 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 207 นำงสำวนวลอนงค์ ตำฝ้ัน 5911056723062 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 208 นำงสำวสุภำษิณี ล้ิมอิสรำนุรักษ์ 5911056990047 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 209 นำงสำวสุทัตตำ เกำะกลำง 5911056731024 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 210 นำงสำวกนกวรรณ สุขีวำด 5911050320061 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 211 นำงสำวแพรวพลอย เมืองงำม 5911011804059 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 212 นำงสำวลัคนำ เจริญ 5911056990062 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 213 นำงสำวจุฬำรัตน์ ดวงจันทร์ 5911029802003 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 214 นำงสำวพรพรรณ ฉัตรแก้ว 6011011805012 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 215 นำงสำวพรรณรำย ฉัตรแก้ว 6011011805013 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 216 นำงสำววรินทร มงคลแก้ว 5911056990098 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 217 นำงสำวสุภิญญำ อังกุลดี 5911050320041 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 218 นำงสำวสิริลักษณ์ ทองโต่น 5911011510097 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 219 นำงสำวกนกวรรณ จันตะมะ 5911081320021 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 220 นำงสำวนุจรินทร์ ระวิ 5911056605083 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 221 นำงสำวณัฐณิชำ เย็นเหลือ 5911011553020 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 222 นำยธนพัฒน์ ใจใหญ่ 5911056990091 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 223 นำงสำวโสภิตำ ปรำบพยัคฆ์ 5911080320012 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 224 นำงสำวกชพรรณ ไชยชัย 5911011445061 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 225 นำงสำวปรำณปริยำ เยสูงเนิน 6111011540046 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 226 นำงสำวเกศรินทร์ ป่ินประดับ 5911011804038 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 227 เด็กหญิงธนพร ม่วงทิพย์ 5911011802066 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 228 นำงสำวน้ ำเพชร สร้อยชมภู 5911056160059 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 229 นำงสำวรัตนำวดี ทรัพย์สิน 5911056723066 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 230 นำยวิษรุต เม่นหวำ 5911011940068 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 231 นำงสำวณัฐวดี สอพอง 5911011340059 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 232 นำงสำวเวธกำ โซ่เงิน 5911011445043 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 233 นำยธีรภัทร ศิริ 5911056731017 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 234 นำงสำวดรัลรัตน์ ธีระชีพ 5911011445035 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 235 นำงสำวจิรำพัชร บุญรักษ์ 5911081721023 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 236 นำยณัชพล ศรพรหม 5911011510058 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 237 นำยสิทธินนท์ ธัญลักษณ์ 5911011806063 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 238 นำงสำวจิตสุภำ สกนธ์กำญจน์ 5911056721038 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 239 นำงสำวชมพูนุท นำมแสง 5911056160019 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 240 นำงสำวกนกวรรณ ฉุยฉำย 5911011520035 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 241 นำงสำวนิภำวรรณ ฮวงถนอม 5911056723009 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 242 นำงสำววันชนก เกตุแก้ว 5911056723064 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 243 นำงสำวชลธิชำ บัวทอง 5911011470056 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 244 นำงสำวสุวิมล พูลลักษณะ 5911011820087 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 245 นำงสำวอภัชรำ ผลผักแว่น 5911011460047 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 246 นำงสำวนัทตพร โชติพันธ์ 5911011470023 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 247 นำยกลวัชร สุวรรณศร 6111081721001 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 248 นำงสำวศุภรดำ ค ำเจริญ 5911056723058 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 249 นำงสำวเพียงดำว องอำจ 5911011460006 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 250 นำงสำวลลิตำ เคร่ืองพำที 5911011445076 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 251 นำงสำวอรจิตรำ บัวสิงห์ 5911011448044 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 252 นำงสำวรุ่งทิพย์ พรหมสวัสด์ิ 6111011448046 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 253 นำงสำวรุ่งเรือง สว่ำงวงศ์ 5911011448061 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 254 นำงสำวอภิญญำ สุทธสนธ์ 5911056722063 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 255 นำงสำวเอมวิกำ ศรีจันทร์ 6011056990018 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 256 นำงสำวปิยะปำณ ชำวเวียง 6011056721038 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 257 นำงสำวสุภำพร พิมพขันธ์ 5911080320010 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 258 นำยศรำวุธ แมลงผ้ึง 5911011448101 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 259 นำงสำวอรอุมำ ปล้องกลำง 5911011510119 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 260 นำงสำวเต็มฟ้ำ พลโยธำ 5911011520065 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 261 นำงสำวสุดำรัตน์ ลำโภ 5911011448099 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 262 นำยอนุชิต ระโหฐำน 5911011446088 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 263 นำงสำวจิตรำ โง้วหลี 5911056604029 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 264 นำงสำวธนัทชพร เขียวเจริญ 5911011806049 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 265 นำงสำวกัณฐมณี ชะรุมรัมย์ 5911050721075 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 266 นำงสำวกิตติยำ วำรุรัตน์ 5911056150021 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 267 นำงสำวรุ่งทิวำ โพธ์ิโสภำ 5911011320058 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 268 นำงสำวกรรณิกำร์ หลีเหม 5911029448002 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 269 นำยอ ำนำจ ชำวเมืองดี 5911011540012 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 270 นำงสำวจุไรรัตน์ ทองอินทร์ 5911056605026 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 271 นำยพีรบูรณ์ วรำกรพิชิตศักด์ิ 5911011940014 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 272 นำยกวินธิดำ อำรีย์ 5911056721014 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 273 นำงสำวณัฐนรี บุญรอด 6011011553029 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 274 นำงสำวกมลธิดำ เกตุจินดำ 6011080320006 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 275 นำงสำวสโรชำ ภุมมำลี 5911080320017 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 276 นำยอภิสิทธ์ิ ฉิมนิกร 5911011940109 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 277 นำงสำวอำจำรี ส ำเร็จศิริปัญญำ 6011056605018 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 278 นำงสำวสุวรรณำ บัวสุวรรณ์ 5911056605075 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 279 นำงสำวรัตนำกร รู้ลัก 6011080320008 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 280 นำงสำวนันทิยำ รอดเจริญ 5911011804078 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 281 นำยกรวินท์ ชัยเช้ือ 5911011030017 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 282 นำยณัฐวุฒิ แพทย์นำดี 6111056721028 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 283 นำงสำวนฤมล ปิดตำลำคะ 5911011340084 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 284 นำงสำวโสรยำ ด ำริห์พงษ์ 5911011805045 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 285 นำยกิตติศักด์ิ พุฒพิมเสน 5911011940115 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 286 นำงสำวณัฏฐิกำ คงมำก 6111011445060 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 287 นำงสำวธิดำ กังวำนสุระ 6011056180009 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 288 นำงสำวอริศรำ ปัญณะสมบูรณ์ 5911011820058 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 289 นำงสำวลลิตำ มงคลกุล 5911011445146 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 290 นำงสำวปำริฉัตร เจริญทรัพย์ 5911011340051 16,125



Page 15 of 98

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 291 นำงสำวสิริวรรณ โอ่งเคลือบ 5911056723057 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 292 นำงสำวรุ่งนภำ เอ่ียมหน่ำย 5911011809006 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 293 นำงสำวสุกัญญำ สมประสงค์ 5911056605037 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 294 นำงสำวภำคินี รุ่งสว่ำง 5911056180021 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 295 นำงสำวนัทจิรำ แสงอินทร์ 5911011820109 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 296 นำงสำวนนท์ฐิชำ เทียบเฮียง 6111011809010 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 297 นำยสรวิชญ์ บุญมำก 5911011446098 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 298 นำงสำวสุวพัชร สุภำพร 6011011804025 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 299 นำงสำวนภัสวรรณ พวงเพ็ชร 5911011804015 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 300 นำงสำวพรทิพย์ จันทะบุรม 5911056990037 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 301 นำงสำวศิริยำกร สอนนนฐี 5911081721024 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 302 นำงสำวณัฏฐกฤตำ ทองเม่ง 5911029510037 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 303 นำยลัทธพล แพงมำ 5911029721029 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 304 นำยธนวัฒน์ บัวช่ืน 5911012760119 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 305 นำยอติพงษ์ โปร่งเครือ 5911081721048 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 306 นำงสำวสุชำดำ เกตุจรัส 5911056601062 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 307 นำงสำวทรรศนีย์ จิตศศิวิมล 5911056990048 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 308 นำงสำวธิดำรัตน์ พุทธมำตย์ 6011022446064 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 309 นำงสำวชำลิณีย์ ชำระมำลย์ 5911011448086 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 310 นำงสำวระพีพรรณ น้ ำพลอยเทศ 5911050320064 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 311 นำงสำวชำลิณี ชัยประเสริฐ 5911011804101 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 312 นำยธนพนธ์ อุตมะชัย 5911056722050 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 313 นำงสำวสุพิชญำ กำวี 5911011445053 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 314 นำงสำวกัญชลิกำ ศรีค ำ 5911011570088 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 315 นำงสำวพลอยพรรณ ทองยศ 5911056601022 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 316 นำงสำวสุดำรัตน์ เพชรแก้ว 6011050320004 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 317 นำงสำวสำลินี พลงำม 5911011804033 16,125
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 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 318 นำยชวนันท์ รู้ขำย 5911056990078 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 319 นำงสำวณัฐชำ สุยะเหล็ก 5911011445153 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 320 นำงสำวน้ ำเพชร มำนอก 5911011445105 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 321 นำงสำวสุภำพร โตจุฬำ 5911056722071 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 322 นำงสำวประภัสสร สว่ำงเนตร 5911011510114 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 323 นำงสำวอัญชดำ พิมพ์สวรรค์ 5911011820061 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 324 นำงสำวกรรณณิกำ พรรณรำยณ์ 5911056601036 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 325 นำยธรรมเนตร พัฒนพูนผล 5911011460115 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 326 นำงสำววิศัลยำ ปำนแตง 5911011445057 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 327 นำงสำวโสภิตำ ก้อนแก้ว 5911056601025 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 328 นำงสำวรวิวรรณ น ำสันเทียะ 5911011820002 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 329 นำงสำวพัชรำภำ สิมำขันธ์ 6011056150009 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 330 นำงสำวภำวิณี มีฤทธ์ิ 5911056605036 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 331 นำงสำวเยำวลักษณ์ ล ำภำ 5911080320053 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 332 นำงสำวสุทธิดำ ทองโอ 5911011340114 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 333 นำยอลิสำ พุคคะบุตร 5911011470057 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 334 นำงสำวเกียรติสุดำ เจริญสุข 6111011448045 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 335 นำงสำวพรนภำ ค ำนนท์ 5911012760249 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 336 นำงสำววรรณิศำ ตะมำแก้ว 5911056601020 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 337 นำงสำวขนิษฐำ โภคผล 5911056605045 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 338 นำงสำวสุธำกร กันทะลือ 5911011804090 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 339 นำงสำวจันทกำนต์ เกตุนุช 5911056150003 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 340 นำงสำวมำริษำ ใหญ่จันทึก 5911056605022 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 341 นำยปิยพันธ์ แสงศรีจันทร์ 5911029721001 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 342 นำงสำวสุกัญญำ ศุภเกต 5911011448095 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 343 นำงสำวกำญดำรัตน์ เพ็งสุวรรณ 5911011806048 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 344 นำงสำวศิริวรรณ ศรีระษำ 5911056180009 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 345 นำงสำววันทนีย์ สำยบุญสำ 6011022446054 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 346 นำยนิติพนฐ์ ศรีภักด์ิ 5911011570025 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 347 เด็กหญิงนริสรำ เกิดช่ืน 6111011553032 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 348 นำงสำวนฤมล ค ำพันธ์ 5911011446093 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 349 นำยวรวุฒิ ลีอุต 6011011446022 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 350 นำงสำวรัชนีกร แนะน ำ 5911056160105 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 351 นำงสำวปิยะณัฐ อ่อนไสว 6011011805005 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 352 นำงสำวจุฑำมำศ ล้ิมวงษ์ 5911011809039 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 353 นำงสำวกมลรัตน์ ชำวระหำญ 5911050320027 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 354 นำงสำวสุพัตรำ ค้ำสมบัติ 5911011820082 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 355 นำงสำวอรุณโรจน์ พิมพ์พันธ์ุดี 6011050320010 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 356 นำงสำวชวกร นิยม 5911056601017 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 357 นำงสำวศุภิสรำ แมลงผ้ึง 6011011805014 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 358 นำงสำวบุษบำกร ไพรินทร์ 5911029510009 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 359 นำงสำวสุกัญญำ ยศน้อย 6011081320013 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 360 นำงสำวณัฐมล ตุ้มเกล 6011011470010 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 361 นำงสำวเกตุวดี ศิลำไศลโศภิษฐ์ 5911081721042 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 362 นำงสำวอธิชำ บัวเอ่ียม 5911050320030 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 363 นำงสำวเกวลิน เช่ือมฉิม 5911011340075 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 364 นำงสำวศุวิมล ใจแก้ว 6111056180030 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 365 นำงสำวจันทิมำ จันทร์ศรี 5911011806022 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 366 นำยธวัช นำรี 5911029510005 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 367 นำงสำวปณิตำ หม่ืนศักดำ 5911011520034 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 368 นำงสำวประภำกร รำชฐำน 5911011510018 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 369 นำยภำนุพงศ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 5911011445084 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 370 นำงสำวไพลิน ข ำชัย 6111056180032 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 371 นำงสำวปุณณำนำ เอ่ียมด้วง 5911011320055 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 372 นำงสำวสุนันทำ แจ้งดี 6111056160096 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 373 นำยนพรัตน์ ศิริจันทร์ 5911011940093 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 374 นำงสำวสำวิณี สิงห์เหม้น 5911011804032 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 375 นำยนิธิศ คุ้มเดช 5911056150040 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 376 นำงสำววิไลวรรณ มุกมัน 6011011446019 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 377 นำงสำวณัฐฐำ ฤทธ์ิส ำเร็จ 6011011448037 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 378 นำยธวัชชัย ธิรินทอง 6011081446011 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 379 นำงสำววลีพร วรรณศรี 6011081320010 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 380 นำงสำวณิชกำนต์ วิชิตกูล 6011011805022 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 381 นำงสำวอนัญญำ นำคศรีจันทร์ 6011011470037 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 382 นำงสำวปัทมวรรณ มณีอ่อน 6011022446024 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 383 นำงสำวภวิตำ อันบุรี 6111022446094 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 384 นำงสำวนรำรักษ์ เพชรรักษ์ 6011011820033 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 385 นำงสำวพิมพ์รัมภำ อินทร์กลัด 6011022446074 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 386 นำงสำวไข่มุก อินทรพำนิชย์ 6011022446295 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 387 นำงสำวอมรศรี ม่ันทอง 6011056605008 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 388 นำงสำวกฤติยำ สำยศรี 6111056160134 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 389 นำงสำววนำลี ฤทธ์ิงำม 6011012760007 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 390 นำงสำวละออรัตน์ ฉวีภักด์ิ 6011011448025 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 391 นำงสำวอำรดำ นิลงำม 6011056180016 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 392 นำงสำวชุติมณฑน์ พงษ์พัฒน์ 6011081721038 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 393 นำงสำวอรญำ มีศรี 6011056605021 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 394 นำยมัทธิว ย่ังยืนเกษมสุข 6011056160046 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 395 นำงสำวสุวิษำ แสนปงผำบ 6011081721027 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 396 นำงสำวธนภค เรือนเงิน 6011022446005 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 397 นำงสำวศยำมล บุดดำ 6011056605019 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 398 นำงสำวชลิตำ แซ่ต้ัง 6011011448031 20,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 399 นำงสำวเกศินี บุตรจินดำ 6011056605007 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 400 นำงสำวอรนุช ขัติยะ 6011081721014 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 401 นำงสำวสุนิษำ ทำอินเป็ง 6011081721016 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 402 นำงสำวกมลวรรณ ใจดี 6011081721015 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 403 นำงสำวปัญญำพร บุษษะ 6011011553006 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 404 นำยจงรัก หลินศรี 6011050721008 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 405 นำยธนภัทร เพชรทิม 6111056160069 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 406 นำงสำวสุพรรญนิกำ สุทธิพันธ์ 6011011448010 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 407 นำยไตรวิชญ์ กิติตำล 6111081446003 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 408 นำงสำวเกษสิณี บุญร่วม 6011056731002 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 409 นำงสำวชญำนิศ ศิวิลัย 6111011320056 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 410 นำงสำวกรรณิกำ ลีสุวรรณ์ 6011022446162 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 411 นำยธนวัตร์ สงจัตุรัส 6111011340001 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 412 นำงสำวรำตรีพร แสนประเสริฐ 6011011796029 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 413 เด็กหญิงชลิสำ สงเสน 6111011320048 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 414 นำงสำวนุชจรินทร์ ทอนสูงเนิน 6111056605036 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 415 นำงสำวรัชนีกร วงค์เทพ 6011056990047 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 416 นำงสำวจิรภัทร์ ทองประภำ 6011022446172 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 417 นำงสำวศิริรัตน์ โกสุม 6011056605017 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 418 นำงสำวศศินำ สุภำพ 6111056990091 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 419 นำงสำวศิรดำ พิลำศจิตร 6011081446013 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 420 นำงสำวมำรตี แจ่มสุวรรณ 6011056990046 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 421 นำงสำวมนธญำ บุตตะ 6011022446290 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 422 นำงสำววรรณวิศำ มีนำม 6111056990110 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 423 นำงสำวสุวิมล บุญเชิด 6111056990054 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 424 นำงสำวณัฐฐำ สินธ์ุแก้ว 6111011460099 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 425 นำงสำวธัญวรัตม์ คงวิจิตร 6011011491008 19,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 426 นำยสุริยัน จันทร์แสง 6011081721023 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 427 นำงสำวพิมพ์วิภำ ร่ืนอำรมณ์ 6011022446325 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 428 นำงสำวธัญญลักษณ์ พันธ์ทองดี 6011056721001 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 429 นำงสำวนิรชำ จุปะมะตัง 6011011541015 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 430 นำงสำวอำรยำ ใจเจริญ 6011022446114 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 431 นำยชิณกรณ์ เข็มอ่อน 6011056990051 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 432 นำงสำวโสภิตำ ด้วงคต 6011011820016 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 433 นำงสำวพชรพร ผลมีศักด์ิ 6111011445086 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 434 นำงสำววรรณฤดี สัญลักษณ์ 6011056990011 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 435 นำยธนพล สุขุกุมำรชำติ 6011011448001 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 436 นำงสำวศุภำพิชญ์ พงษ์ประไพ 6011011796002 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 437 นำยพลภัทร พรหมสมบัติ 6011011460011 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 438 นำงสำวจิรัสยำ วันขำมป้อม 6111056990128 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 439 นำยศิรวิชญ์ กรองมีคุณ 6111056990033 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 440 นำงสำวปำริชำติ วงศ์ค ำ 6011011802004 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 441 นำงสำวแพรวพรรณ รังสวัสด์ิจิตร์ 6011022446044 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 442 นำงสำวณิชำรีย์ เอ้ืออำรีย์บุญ 6011011470038 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 443 นำงสำวกนกวรรณ ไผ่สมบูรณ์ 6011011553003 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 444 นำงสำวศิวรักษ์ สำลีพันธ์ 6011022446030 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 445 นำงสำววัลลภำ ประสงค์สุข 6111011340027 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 446 นำยกฤตบุญ ทองแท้ 6111050721032 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 447 นำยสรำวุทธ อินทรัตน์ 6111011445082 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 448 นำงสำวทิพย์วิมล เพชรคง 6011022446313 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 449 นำงสำวสุชำดำ ม้ำวมงคล 6111011445105 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 450 นำงสำวอุษำ น้ ำพลอยเทศ 6111011553060 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 451 นำงสำวบุษกร โพโส 6011080320015 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 452 นำงสำวนำเดีย อีซอ 6011022446196 24,100
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 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 453 นำงสำวทิพย์สุดำ พลเสนำ 6011056990015 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 454 นำงสำวอรกมล อรรถกมล 5811011447010 36,806
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 455 นำงสำวพรชิตำ คงสุวรรณ์ 6011050721018 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 456 นำงสำวสุทธิดำ โพธ์ิทอง 6011012760018 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 457 นำงสำวณัฐวดี ประเสริฐบุณย์ 6111056721055 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 458 นำงสำวศวิตำ บุญวันต์ 5911056731005 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 459 นำยตะวัน จงทัน 5911056180033 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 460 นำยอำทิตย์ คำวิน 5911056605005 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 461 นำงสำวมนทิรำ ทองหนองบัว 5911011940108 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 462 นำงสำวคัทลียำ ไขแก้ว 5911056605004 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 463 นำงสำวปำลวี เถ่ือนสุข 5911056605051 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 464 นำงสำวนันทิยำ สุวรรณแสวง 5911011470089 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 465 นำงสำววไรรัตน์ สำยสินธ์ิ 5911011448003 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 466 นำงสำวศรัณย์พร ธะนะด้วง 5911011540051 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 467 นำงสำวสุนิตำ หำดี 5911012760211 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 468 นำงสำวอำรยำ รัดช ำ 5911056722061 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 469 นำยเนติธร พงษ์พันธ์ปัญญำ 5911011940030 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 470 นำยกรกช บัวก่ิง 5911011940076 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 471 นำยณฐพร กรำนแก้ว 5911012760094 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 472 นำงสำวสิริปภัสสร กล่ ำเลิศ 5911011570067 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 473 นำงสำววัลลภำ นนท์กันหำ 5911011801001 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 474 นำงสำวฑิมพิกำ หม่ันดี 5911011805037 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 475 นำยคมกริช ม่ันยืน 5911056721008 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 476 นำงสำวชนิตำ งำมย่ิงสกุล 5911012760038 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 477 นำงสำววิลัยวรรณ ศรีโสม 5911012760074 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 478 นำยไกรภพ จันทร์กอง 5911012760073 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 479 นำงสำวบุสบำ กล่ินสุคนธ์ 5911012760028 16,625
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 480 นำยพีรพันธ์ ศรีวิชัยแก้ว 5911011820084 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 481 นำงสำวศุภนิดำ แป้นเจริญ 5911056723025 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 482 นำงสำวอริสำ โซซะรัมย์ 5911056723056 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 483 นำยนนทนันท์ อักษร 5911056605015 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 484 นำงสำวฉัตรแก้ว ชอบงำม 5911056605043 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 485 นำงสำวสุธิดำ คงตระกูลม่ันคง 5911011801059 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 486 นำยมำวิน สุขรุ่งเรือง 5911011030031 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 487 นำยชินวุธ โทขนำด 5911011445093 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 488 นำงสำวสุชัญญำ สยำมนิกร 5911011820104 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 489 นำงสำวมัสตรูร่ำ วำฮับ 5911011806019 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 490 นำงสำวณัฐธิดำ ยวนจิตต์ 5911011340036 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 491 นำงสำวอัมพิกำ ขวัญยืน 5911056731023 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 492 นำงสำวศิริเกศ ดวงบังเกิด 5911056604042 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 493 นำยฉัตรมงคล จงพูลสุข 5911056723046 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 494 นำงสำววรรษมน โสดำ 5911011820091 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 495 นำงสำวกัญจน์ชุติมำ อินจินดำ 5911011820111 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 496 นำงสำวจริยำ เพ็งพ่วง 5911011814067 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 497 นำยนันทวุฒิ ศรียศพงศ์ 5911056160095 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 498 นำงสำวอำภัสรำ เต่ำทอง 5911011570035 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 499 นำงสำวสุทินำ โตสมบุญ 5911050160045 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 500 นำงสำวดวงเนตร ชำติพิมำย 5911056990055 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 501 นำงสำวกฤตพร อุชชิน 5911011445152 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 502 นำงสำวภัทรนัน โพธิผละ 5911056723036 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 503 นำงสำวดนุลัดดำ งำมถ่ิน 6111022446136 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 504 เด็กหญิงกัญญำวีร์ ทรัพย์เจริญ 5911056990008 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 505 นำงสำวมณฑิฌำย์ ลีรเศรษฐำกร 5911011814061 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 506 นำงสำววนำลี รักษำเช้ือ 5911011446032 22,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 507 นำงสำวอรัญญำพร สุหำ 5911056990029 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 508 นำงสำวอภัสริญญำ เร่ิมยินดี 5911011445128 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 509 นำงสำววำสนำ เจริญธรรมทัศน์ 5911056990086 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 510 นำงสำวสุพัตรำ น้ ำค ำ 5911056605031 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 511 นำงสำวออมสิน ค ำปำน 5911056605072 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 512 นำงสำวเกศินี ดีได้ 5911080320025 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 513 นำงสำวศรวนีย์ รัตนเรืองศิลป์ 5911020660030 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 514 นำยประสิทธ์ิพร โค้วสกุล 5911011801016 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 515 นำงสำวนัทธนัญ อุทธสิงห์ 5911056722026 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 516 นำงสำวอัยลดำ ทองมำ 5911011520020 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 517 นำยณัฐพล ชำญสัจจำ 6011011446005 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 518 นำยมำนะ ย่ิงพิทักษ์กุล 5911081721025 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 519 นำงสำวพัชรพร ไชโย 5911080320060 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 520 นำงสำววิลำสินี สุวิสุทธ์ิ 5911011340073 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 521 นำงสำวกำญจนำพร มหำสิงห์ 5911011801036 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 522 นำงสำวนัสรี นัครำเรือง 5911011806072 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 523 นำงสำวเสำวลักษณ์ สุขย่น 5911011809027 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 524 นำยธนเกียรต์ิ วัชระสุขโพธ์ิ 5911011446030 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 525 นำงสำวสุดำรัตน์ เกตุจันทร์ 5911011446102 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 526 นำงสำวกวินทิพย์ ระแหง 5911011446119 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 527 นำงสำวสำวิตรี สำไทยสงค์ 5911050160059 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 528 นำงสำวณิชำนันท์ อำจหำญ 5911050320007 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 529 นำงสำวจุฑำมำศ จ ำปำเงิน 5911050320008 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 530 นำงสำวสุพิชฌำย์ สังข์พิชัย 5911050320016 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 531 นำงสำวนุตประวีณ์ โชติมำนะชัยเจริญ5911011446015 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 532 นำงสำววรดำ จันตรำ 5911080320055 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 533 นำงสำวน้ ำอ้อย สุขเจริญลำภ 5911011801009 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 534 นำงสำวสุมิตรำ ทองพระพักตร์ 5911056990073 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 535 นำยภูริทัศ วิเศษสมบัติ 5911056721002 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 536 นำงสำวกชกร พวงสีเงิน 5911050160002 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 537 นำยณัฐพล บุญฤทธ์ิ 5911056721138 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 538 นำงสำวเยำวลักษณ์ สีสัน 5911011320057 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 539 นำยต่อพงค์ ปฐมสิริกุน 5911056721136 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 540 นำงสำวอิสรำภรณ์ ทองดี 5911056605057 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 541 นำงสำวอลิตตำ แลบัว 5911011446070 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 542 นำงสำวสุภัสสรำ ช่วยเรือง 6011012760010 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 543 นำงสำวอภิชญำ จันทร์แก้ว 5911056990060 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 544 นำยนพรัตน์ แสงหิรัญ 5911011802009 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 545 นำงสำวเสำวลักษณ์ อภิวันท์ 5911011320015 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 546 นำงสำวณัฐธิดำ รำษฎร์สำมัคคี 5911081320029 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 547 นำยทินภัทร สุมำมำลย์ 5911011510066 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 548 นำยธนกฤต มำพันธ์ 5911050431010 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 549 นำยธนพัชร รัตนพงศ์วำณิช 5911056721046 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 550 นำงสำวกำญนภำ กำญจนชำติ 5911056150041 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 551 นำงสำววิมลรัตน์ จบศรี 5911056150011 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 552 นำยภัทรพล กล่ันคูวัฒน์ 5911056150036 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 553 นำงสำวปพิชญำ เนินใหม่ 5911080320023 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 554 นำงสำวณิศศำ สำลีกิจ 5911011553010 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 555 นำงสำวจิรำภรณ์ องอำจ 5911011805033 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 556 นำงสำววรำภรณ์ ช้ำงเขียว 5911056150031 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 557 นำงสำวธัญญำเรศ พวงวำสนำ 5911011805065 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 558 นำงสำวภัทธิมำ คงทอง 5911011320048 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 559 นำยธนวัฒน์ สุขมงคลชัย 5911056160110 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 560 นำงสำวปรียำนุช แซ่อุ่น 5911056180034 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 561 นำงสำวจิรำพร ศรีเจริญ 5911011814062 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 562 นำงสำวรุจี ศรีพนมวัน 5911011553035 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 563 นำงสำวณัฐธิรำ ประดิษฐสุวรรณ 5911011809034 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 564 นำงสำวสิรินยำ จันทะคำม 5911056180039 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 565 นำงสำวญำดำ ศรีนพนันท์ 5911011809060 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 566 นำงสำวรังสินี ศรีวรรณ 5911056721007 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 567 นำงสำวพิมผกำ ซ่ือสัตย์ 5911056605033 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 568 นำงสำวสุประภำ อังกินันทน์ 5911011809046 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 569 นำงสำววรัญญำ ศรีจันทร์ 5911056150044 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 570 นำงสำวชนัญชิดำ ช่ำงฟอก 5911080320052 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 571 นำงสำวสำยธำร กูลรัตน์ 5911012760053 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 572 นำงสำวอำรีรัตน์ สุโคตร 5911011340103 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 573 นำงสำววิชชดำ หลำนเศรษฐำ 5911011340072 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 574 นำงสำวศิริรัตน์ เช้ือนุ่น 5911056604030 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 575 นำยณรงค์ชัย แขเขียว 5911012760011 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 576 นำงสำวสุฎำภรณ์ สำยเมือง 5911011320088 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 577 นำงสำวชำลิสำ นำเขตร 5911080320065 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 578 นำงสำววรรณกร เกิดมำกมี 5911080320057 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 579 นำงสำวรัตนำภรณ์ โภคำ 5911080320047 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 580 นำงสำวชนนิกำนต์ วิถี 5911080320045 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 581 นำงสำวจุฑำมำศ พูลทอง 5911080320050 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 582 นำงสำวณัฐธิดำ ทองชิง 5911080320041 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 583 นำยอภิสิทธ์ิ จิตรประสงค์ 5911056722080 22,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 584 นำงสำวปำณิสรำ บูรณ์ชนะ 5911012760262 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 585 นำยชนกันต์ ขีดข้ัน 5911012760103 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 586 นำยจักรกฤษณ์ เทือกอุด 5911056160124 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 587 นำงสำวปภัสสร ปทุมทองฤดี 5911011510080 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 588 นำงสำวสิริยำกร น้อมระวี 5911011320090 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 589 นำงสำวญำณำธิป ห่วงศรี 5911011540034 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 590 นำงสำวอัญมณี โชสูงเนิน 5911011809001 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 591 นำงสำวธนัชพร เหิมฮึก 5911011809003 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 592 นำงสำววัณณิตำ เงำศิลป์ชัย 5911011553015 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 593 นำงสำวณัฐวิภำ หีบทอง 5911080320064 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 594 นำงสำวสุภัสสรำ กล่อมอ้น 5911011510007 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 595 นำงสำวภัทรภร ตะลุ่ม 5911012760149 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 596 นำงสำวปรำวีนำ กินนำรี 5911056160031 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 597 นำงสำวฆนรส มงคลสมบัติศิริ 5911011804095 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 598 นำงสำวพัชรำภรณ์ ทัศน์สูงเนิน 5911011320069 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 599 นำงสำวจิตสุภำ นักเสียง 5911011796068 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 600 นำงสำวอินธิรำ เล้ำเกร็จ 5911011805025 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 601 นำงสำวพรทิพย์ ชอบกิจ 5911011814071 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 602 นำงสำวเจนจิรำ ชูช่วย 5911011340060 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 603 นำงสำวพรรณวิสำ ชูเมือง 5911011340007 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 604 นำงสำวณัชชำ พรพนำฤทธิชัย 5911056723071 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 605 นำงสำววิษำ เช้ือแขก 5911011340070 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 606 นำงสำวขนิษฐำ ไทยหวล 5911011814028 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 607 นำงสำวพิมพ์พัฒน์ ปัญญโรจน์ 5911011540043 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 608 นำยจิรวัฒน์ บัวไสว 5911056722005 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 609 นำยปิติพงศ์ ปัทมำลัย 5911056722083 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 610 นำงสำวปภำวรินท์ เต่ือยมำ 5911056604035 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 611 นำงสำวพนิดำ วิบูลย์ป่ิน 5911056723039 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 612 นำยกนกพล ชินนิยมพำณิชย์ 5911056722087 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 613 นำงสำวณัชชำ แตงสอำด 5911011804044 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 614 นำงสำวระพีพัฒน์ กำญจนพสุ 5911011814003 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 615 นำงสำวเจลิกำ ล้ิมนุรักษ์ 5911012760138 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 616 นำงสำวนุชบำ เศษโสภำ 5911056723013 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 617 นำงสำววิจิตรำ ดิสนะ 5911056605044 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 618 นำงสำวไพรินทร์ ดวงสี 5911011340066 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 619 นำงสำวเพชรลดำ เพชรแสงดี 5911011540047 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 620 นำงสำวอภิญญำ บุญเรือง 5911011804070 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 621 นำงสำวพัชรี ศรีธวัช 5911011802074 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 622 นำงสำวกนกวรรณ วรรณพรหม 5911056723061 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 623 นำงสำวพัณณิตำ จ ำปำทอง 5911056604008 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 624 นำงสำวชุติมำ สุรพันธ์ุ 5911011540040 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 625 นำงสำววรรณพร พะลัง 5911011809064 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 626 นำงสำวธนภรณ์ สอนมี 5911011802038 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 627 นำงสำวอินทิรำ บุญคง 5911011510117 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 628 นำงสำวกณิศำ ปทุมรัตน์ 5911011340019 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 629 นำงสำวเบญญำ วงศ์ทองหลำง 5911011804102 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 630 นำยนที อ่อนโอน 5911056605078 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 631 นำงสำวพิมพ์นิภำ ชะวำเขียว 5911011340044 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 632 นำงสำวภำวินี เทียนสว่ำงชัย 5911056722048 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 633 นำงสำวรภีพร โพธ์ิทอง 5911056721016 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 634 นำงสำวกำญจนำ โตไร่ 5911011447011 36,806
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 635 นำงสำวนุชนำรถ ยมนำ 5911011510109 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 636 นำงสำวศุภวดี มำลีเศษ 5911081721068 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 637 นำงสำวปรียำภรณ์ กองงำม 5911081320030 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 638 นำยพัชรกิตต์ รัตนถำวร 5911011809028 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 639 นำงสำวณัฎฐณิชำ จันทร์สว่ำง 5911011802040 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 640 นำงสำวปำริศรำ คณำญำติ 5911011510121 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 641 นำยภัทรชัย เพชรรัตน์ 5911056721051 22,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 642 นำงสำวมณีรัตน์ ลีลำ 5911011320030 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 643 นำงสำวสุรนันท์ ใจดี 5911011030004 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 644 นำงสำวอุบลวรรณ ชุมสิงห์ 5911011802003 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 645 นำยพีรวิชญ์ อินทรประเสริฐ 5911056721022 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 646 นำยธรรมรัตน์ ทรำยขำว 5911056722018 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 647 นำงสำวปฏิมำกร สุภะสีมำกุล 5911011320041 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 648 นำงสำววิรำตรี ใจทรง 5911050721004 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 649 นำงสำวพิมพ์ภัทรำ สมำนพงษ์ 5911050160062 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 650 นำงสำวรัฐริกำ อ่อนน้อม 5911050160064 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 651 นำงสำวสิริรัตน์ โพธ์ิเป่ียม 5911050320025 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 652 นำงสำวกอบพลอย แป้นทอง 5911050320044 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 653 นำยไชยพัฒน์ ทับสำคร 5911050431007 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 654 นำงสำวธันยชนก ไตรโชค 5911050160035 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 655 นำงสำวอุษำ ผลโภชน์ 5911050721007 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 656 นำงสำวเสำวรส กำละวงษ์ 5911050320029 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 657 นำงสำวสุลิตำ ศรีละแก้ว 5911050320050 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 658 นำงสำวสวิตตำ ศรีพนม 5911050721042 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 659 นำงสำวเปรมยุดำ เปรมจิตต์ 5911050721050 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 660 นำยจักรกริน ค ำฟู 5911050721061 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 661 นำยนพรัตน์ ด้วงนิยม 5911050721006 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 662 นำงสำวภัทรีพันธ์ ทรัพย์อินทร์ 5911050721067 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 663 นำงสำวจรัสพรรณ แสงทอง 5911050721077 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 664 นำงสำวกัญญำณัฐ แก้ววรรณำ 5911050160014 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 665 นำงสำวปภำวี ติรสุวรรณรัชต์ 5911050160049 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 666 นำงสำวภัทรศยำ บุรีเทศน์ 5911050160060 22,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 667 นำงสำวสโรชำ หนูเลขำ 5911050721055 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 668 นำยชัยธัช สุริยะ 5911011570101 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 669 นำงสำวสุดำรัตน์ ไชยะปะ 5911011804100 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 670 นำงสำวสำเกต หลอดทอง 5911081320010 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 671 นำงสำวธวัลรัตน์ กันสม 5911081320036 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 672 นำงสำวอำศิรำ คนมำก 5911081320006 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 673 นำงสำวชลทิชำ ฤทธ์ิมำก 5911056160068 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 674 นำงสำวณัฐกำนต์ เจียงแจ่มจิต 5911050160048 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 675 นำยเจริญชัย เจียส ำรำญ 5911056160006 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 676 นำงสำวนิศำชล สุวรรณทิพย์ 5911056722067 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 677 นำงสำวเมสินี หม่ืนยุทธ 5911011320063 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 678 นำงสำวณัฏฐณิชำ อักโขสุวรรณ 6111011446043 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 679 นำงสำวฌัชฎำ แสงขำร 5911011030003 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 680 นำงสำวอมรพรรณ สุขมงคล 5911056723011 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 681 นำยภควัต ด้วงมำก 5911029721008 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 682 นำงสำวศิรินธร จ่ัวนำน 5911029721013 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 683 นำยภำณุพงศ์ คงมำนะเกียรติคุณ 5911029721030 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 684 นำงสำวสุธำทิพย์ หนูเหมือน 5911029721018 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 685 นำงสำวศรุตยำ ขุนทำ 6111011340017 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 686 นำงสำวจริยำ จรรยำวำณิชกุล 5911056721056 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 687 นำงสำวจิตปุญญ เขียวแก้ว 5911056722082 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 688 นำงสำวอรวรรณ พลฤทธ์ิ 5911029802018 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 689 นำงสำววรกำนต์ เจ๊ะหมัด 5911011805057 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 690 นำงสำวชนำภัทร ทิพย์จันทำ 5911029510029 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 691 นำงสำวจิรำภรณ์ คงด้วง 5911029510016 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 692 นำยณัฐพงศ์ ชุมอินทร์ 5911029721037 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 693 นำงสำวกุลกำนต์ ทองสุข 5911029510028 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 694 นำงสำวอนงค์นำถ แกล้วกล้ำ 5911029510024 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 695 นำงสำวพรพลอย พุกเนียม 5911081721067 22,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 696 นำงสำวอโณชำ แสงสว่ำง 5911081721047 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 697 นำงสำวณัฐชยำ ดอกบำนเย็น 5911050320021 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 698 นำยชำญณรงค์ ทองอ้ม 5911050721034 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 699 นำยศิรพงศ์ เพ็ชรศรีสม 5911050721054 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 700 นำงสำวณันทนำ สำรีน้อย 6111056990053 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 701 นำงสำวณัฐกมล กุลพันธ์ 6111011553034 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 702 นำงสำวจุฑำรัตน์ พิมพ์ภำพ 6011056990033 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 703 นำงสำวรุจิรำ ไชยกิจ 6111011448020 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 704 นำงสำวนันทพร อ่อนปัดชำ 6111056605005 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 705 นำงสำวธันญำณี คชหำญ 6111011445051 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 706 นำงสำวกำญจนำพร เทพเทียน 6111056990063 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 707 นำงสำวโชติกำ เขียวงำม 6111011340046 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 708 นำยศุภกฤต นีระวงค์ 6111056990057 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 709 นำงสำวณัฐริกำ กัณหำบุตร 6111056990074 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 710 นำงสำวเกศรำ หนูด ำ 6111011460062 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 711 นำงสำวรุ่งทิพย์ ชูพินิจ 6111056605019 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 712 นำงสำวจินตนำ นำโสก 6111056990131 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 713 นำงสำวนันทิกำ เชิงกำรณ์ 6111080320001 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 714 นำงสำวประภัสสร ลำดปะละ 6111050721009 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 715 นำงสำวปนัดดำ ปัญญำ 6111011340031 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 716 นำงสำววิรัญญำ ศรีบุญเรือง 6111011809004 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 717 นำงสำวศิรินำฏ อำนำมวงษ์ 6111056180031 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 718 นำยอนุสรณ์ รู้ตะกูล 6111011820035 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 719 นำงสำวพรธิภำ ผสมทรัพย์ 6111056150008 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 720 นำงสำววัลญำ นำคประวัติ 6111056180044 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 721 นำงสำวพัชรพร มุ่งบุญ 6111056180029 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 722 นำงสำวกนกอร พำหำ 6111011470013 19,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 723 นำงสำววรนุช จิตหลัง 6111056605028 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 724 นำยศุภชัย เหลือสง่ำ 6111011460044 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 725 นำงสำวพรธีรำ สอนโว 6111056180020 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 726 นำงสำวปุญญิศำ ศรีสุข 6111056725004 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 727 นำงสำวปณิศำ โมทำน 6111011804037 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 728 นำยณัฐดนัย เบญมูซำ 6111011491019 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 729 นำงสำววรดำ วรนันทวงศ์ 6111011804002 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 730 นำงสำวโสภิดำ เกตพงศ์ 6111011320026 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 731 นำงสำวเมนิษำ ชัยชนะสูงศักด์ิ 6111056990126 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 732 นำงสำวญำสุมินทร์ อุทยำ 6111056605034 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 733 นำงสำวศรัญญำ รอเสนำ 6111011445066 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 734 นำยปิยะวัฒน์ แจ่มจ ำรัส 6111011660005 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 735 นำยอภิสิทธ์ิ ศรีวิชำ 6111056180022 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 736 นำงสำวปรียำนันท์ สิงห์หลอด 6111056721031 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 737 นำยศรำธร ประดุงสุทธ์ิ 6111011470040 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 738 นำงสำวสุนิสำ ไชยโคตร 6111011820020 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 739 นำงสำวกัญญำณัฐ อัปมระกำ 6111056990132 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 740 นำงสำวปัทมวัชร์ ชูเชิด 6111011809015 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 741 นำงสำวปำนชีวำ อินประโคน 6111050601012 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 742 นำงสำวปภัสรำ จันทำ 6111011802031 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 743 นำงสำวนันทิยำ กำนิล 6111056990115 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 744 นำงสำวพรทิพำ จำนดี 6111056150007 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 745 นำงสำวธนพร เสนำบุตร 6111056990088 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 746 นำงสำวศรัญญำ ชูสกุล 6111056990082 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 747 นำงสำวพลอยไพลิน สุขศรีทอง 6111011796012 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 748 นำงสำวปณิดำ เฟ่ืองฟุ้ง 6111011320037 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 749 นำงสำวสุนันทำ อำมำตย์มนตรี 6111056990084 41,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 750 นำงสำวณัฏฐิกำ ตันติพิบูลย์ 6111056725019 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 751 นำงสำวป่ินวดี ทองนำค 6111011448049 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 752 นำงสำวปนัดดำ ไชยศรีสุข 6111056160097 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 753 นำงสำวเบญญำภำ สำยพรม 6111011460090 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 754 นำงสำวสุพัตรำ ศรหล้ำ 6111056180015 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 755 นำยสพลดนัย อิสรำนนท์ยำมี 6111056990111 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 756 นำงสำวจีรภัทร พุทธสโร 6111029721004 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 757 นำงสำวศรำรัตน์ แสงอรุณ 6111011809003 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 758 นำงสำวสุภำวดี พินิจมนตรี 6111011340063 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 759 นำงสำวสิเนหำ เกียรติศิริ 6111011448061 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 760 นำงสำววรพรรณ เกตุขุนทด 6111011445055 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 761 นำงสำวภวิษพร เอ่ียมสม 6111011460069 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 762 นำงสำวสุกัญญำ ประยูรทรัพย์ 6111011820013 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 763 นำงสำวณิศำ กันดี 6111011804003 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 764 นำงสำวอำทิตยำ แก้วชล 6111056990134 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 765 นำงสำวกนกวรรณ พลคร 6111011540023 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 766 นำงสำวเบญจมำศ อดทน 6111056990119 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 767 นำงสำวนิรัชพร มีบุญ 6111056990037 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 768 นำยพงศกร รอดเส็ง 6111081721002 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 769 นำงสำวอัญชญำ โชคชัย 6111056160067 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 770 นำงสำวชนำพร ภัทรพลสุขฤดี 6111022446091 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 771 นำงสำวมำลัยทอง ขันธิวัตร 6111011340062 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 772 นำงสำวพิมพ์ลภัส พินิจพงษ์ 6111022446076 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 773 นำงสำวชยุตำ มะลิหอม 6111022446117 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 774 นำงสำวกัญญพัชร โพธ์ิทอง 6111011553036 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 775 นำงสำวชุติมำ สงเครำะห์ 6111050431001 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 776 นำงสำวพัทธนันท์ วชิระวินท์ 6111011460071 20,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 777 นำงสำวจันทิมำ ทรงหยง 6111056180046 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 778 นำยจิรพัฒน์ กองกุล 5911011801014 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 779 นำงสำวชนัญญำ เซ่ียงเจ๊น 6111050601022 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 780 นำยนิธิ ศิริธร 6111011447013 39,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 781 นำงสำวสุพรรณภัก แก้วค ำภำ 6111056990069 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 782 นำงสำวกนิษฐำ พ่วงพรหม 5911012760250 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 783 นำงสำวณนฐกำนต์ วงษ์ทองดี 5911011030012 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 784 นำงสำววรดำ อ่ิมทรัพย์ 5911011570085 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 785 นำงสำวมำริน มำประสพ 5911011448122 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 786 นำงสำวธวัลรัตน์ แสงรัตน์ 5911011340069 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 787 นำงสำวชมพูนุช วังพิมูล 5911011460062 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 788 นำยฌำญกัณฑ์ ตันหยง 5911011553068 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 789 นำงสำวพิยดำ กรุณำ 5911011553040 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 790 นำงสำวธันวำ จันทร์ดวงเดิม 5911056160042 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 791 นำยฐิติพงษ์ หอมขจร 5911011570049 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 792 นำงสำววชิรินทรำ ค ำนนท์ 5911011804054 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 793 นำงสำวเสำวลักษณ์ สมบูรณ์ 5911011804056 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 794 นำยฐิตะวัน พันธ์ุปำริชำติ 5911011796070 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 795 นำยธีธัช จันประภำ 5911012760027 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 796 นำงสำวสุนิศำ อยู่ศิริ 5911012760077 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 797 นำงสำวจำริยำ พิมพ์โม้ 5911011820096 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 798 นำงสำวกันต์กนิษฐ์ ขุนทอง 5911012760273 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 799 นำงสำวพิมประภำ จิตตรีรัตน์ 5911011448011 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 800 นำงสำวณัฐกฤตำ พันธ์ุเพ็ง 5911011448136 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 801 นำงสำวกนกวัลย์ ศิลำหอม 5911011814063 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 802 นำยนนภัทร์ ขำวผ่อง 5911011796049 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 803 นำงสำวสุมนทรำ ณ สงขลำ 5911012760106 16,625
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 804 นำงสำวนำรีรัตน์ ตะวันอ ำไพ 5911011445074 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 805 นำงสำวณัฐนันท์ สิริโชควรนันท์ 5911012760024 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 806 นำงสำวนงนภัส รุ่งมณี 5911056721139 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 807 นำยภูมิ ค ำทวี 5911012760084 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 808 นำยวรเดช สังข์วรณ์ 5911011806024 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 809 นำงสำวปัทมำ จรูมเคลือ 5911011805054 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 810 นำงสำวกัญญำรัตน์ เอ่ียมสงครำม 5911011540045 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 811 นำงสำวกนกวรรณ แจ่มใส 5911011820093 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 812 นำงสำวอุษณีย์ ปีนอก 6111056605007 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 813 นำงสำวศิริลักษณ์ เกตุสุวรรณ 5911011320042 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 814 นำงสำวปรียำภรณ์ รำมสีดำ 5911056605060 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 815 นำยธนวิชญ์ เกศชัยกุลรัตน์ 5911012760064 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 816 นำงสำวรพีพรรณ ม่ันแร่ 6111011445043 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 817 นำงสำวรสรินทร์ เฮงสงวน 6111011820065 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 818 นำงสำวเทพวรรณ บุญสำน 5911056723033 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 819 นำงสำวอภิญญำ ไกรทอง 5911011340018 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 820 นำงสำวจินตนำ ฉิมพำลี 5911011448117 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 821 นำงสำวกัลยรัตน์ ใขไพวัน 6111056990030 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 822 นำงสำวอริศรำ ละเวลี 5911056721113 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 823 นำงสำวสุพรรษำ มำกส ำลี 6011056601016 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 824 นำงสำวณัฐชยำ สุภำพงษ์ 6011056601017 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 825 นำงสำวสุพรรษำ กลอนกลำง 5911011820089 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 826 นำงสำวภริดำ แก้วประสิทธ์ิ 5911011320051 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 827 นำยศิริพงศ์ นวลจันทร์ 5911056723031 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 828 นำงสำวเกวลิน ว่องเกียรติถำวร 5911011340074 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 829 นำงสำวกัญญ์วรำ นกฉลำด 5911011448132 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 830 นำงสำวจิรำภรณ์ พรมทอง 5911011820112 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 831 นำงสำวแสงอรุณ ขำวทอง 5911056990028 30,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 832 นำงสำวศิริพร ส ำรำญวงษ์ 5911011820022 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 833 นำงสำวทิพย์กมล สุตะนนท์ 5911056605017 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 834 นำงสำวรติกร เวศสุวรรณ 5911011805018 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 835 นำงสำวจิรัชญำ ละขะไพ 5911056605028 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 836 นำงสำวสุภัสรำ แพะทอง 5911056605032 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 837 นำยกิตติศักด์ิ กอสำลี 5911056180015 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 838 นำงสำวกำญจน์ สุนำรักษ์ 6011056601013 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 839 นำงสำวสุทธิดำ ชูด้วง 6011056601019 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 840 นำยภำณุกร สุขจิตร 6111056160121 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 841 นำยไพริทัช จันทร์เพชร 5911011805061 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 842 นำยศิวกร โชติพำนัส 5911011805070 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 843 นำงสำววัชรำภรณ์ น้อยกรณ์ 5911011491046 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 844 นำยพำณิชพล นิลนวล 5911011448027 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 845 นำงสำวนันทิกำนต์ ขำนโคกกรวด 5911056601034 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 846 นำงสำวอรอนงค์ พลเย่ียม 5911011510092 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 847 นำงสำวสิรินญำ บุญสุข 5911011805030 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 848 นำยวสุรัตน์ พุทธำ 5911011940081 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 849 นำงสำวพิมพ์ชนก ยังทองหลำง 5911056721083 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 850 นำงสำวพรปรียำ จันทร์ทิมะนันท์ 5911012760086 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 851 นำงสำวชญำณ์นันท์ พุทธพันธ์ 5911011340089 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 852 นำงสำวกนกรักษ์ หลักค ำ 5911056604007 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 853 นำยนิติภูมิ แก้วขำว 5911056722069 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 854 นำงสำวอำทิตยำ รอดศรีสมุทร 5911011448006 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 855 นำงสำวธัญญำรัตน์ ฉันทปรำโมทย์ 5911011510079 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 856 นำยปฏิภำณ ชอบประดู่ 5911012760206 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 857 นำยอธิวัฒน์ ฮวบนวม 6111056721123 29,500
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 858 นำงสำวรมัณยำ ปะลำวัน 6011056601005 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 859 นำงสำวพรสวรรค์ แขกพงษ์ 6111011804014 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 860 นำยธนำนพ ศรีตระกูล 6011012760027 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 861 นำยธีรวุฒิ ใบวิวัฒนำ 6011011804016 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 862 นำยวรพล ทองโสภำ 5911011470054 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 863 นำงสำวฑำริกำ นวลรักษำ 6011011805007 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 864 นำงสำวรัชฎำ สุทธิสน 6011011805006 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 865 นำงสำววินตำ กำเรวำล 6011011814008 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 866 นำยไตรทศ นวลรอด 6011011541022 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 867 นำยธนทัต บุญน ำ 6011012760001 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 868 นำงสำวซูพียะ ยะโกะ 6011011809005 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 869 นำงสำวใบเฟิร์น ไชยมะณี 6011011340003 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 870 นำงสำวณัฐธิดำ มุงบัง 5911011809045 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 871 นำงสำวจิรัชญำ ปลอดทุกข์ 5911011470031 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 872 นำงสำวกนิษฐำ ไชยประสิทธ์ิกุล 6011011809008 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 873 นำงสำวจำรุวรรณ ภำวนำธรรมสุข 5911011520066 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 874 นำงสำวมนิตำ ลักษมีวณิชย์ 6011011491020 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 875 นำงสำวจุฑำมณี เสประโคน 6011011553004 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 876 นำงสำวปิยะนุช วงศ์ขันธ์ 5911011804103 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 877 นำงสำวอภิชญำ พ่ึงเพ็ชร 5911011445155 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 878 นำยศรำวุธ คงย่ิง 6011056180003 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 879 นำงสำวนูรีมำน สะมะแอ 6011011809003 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 880 นำงสำวมัทนำ สันโดษ 6111011809029 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 881 นำงสำวศุภำวี หนูข ำ 5911080320046 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 882 นำงสำวมณีรัตน์ ม่ังมี 5811080320055 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 883 นำงสำวกมลชนก ศรีพลัง 5911011340115 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 884 นำงสำวสุภำพร บ ำรุงจิตร 5911080320030 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 885 นำงสำวนุชจิรำ มำกผล 5911011805016 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 886 นำยกิรติ แดงสด 5911011445025 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 887 นำยยศพล มำเพ็ง 5911050160022 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 888 นำงสำวยุวดี ปำนสิทธ์ิ 5911029510004 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 889 นำงสำวกลิกำ หนูปำน 5911029510010 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 890 นำยกฤษณพล สัญวงค์ 5911029510062 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 891 นำงสำวกนกวรรณ นำนช้ำ 5911029510060 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 892 นำงสำวรัชนีกร สงกูล 5911050320051 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 893 นำงสำวลักษมณ เล้ียงไกรลำศ 5911050320057 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 894 นำงสำวสมสุดำ ทองหุ้ม 5911050320056 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 895 นำงสำวเจนจิรำ ยอดวัติ 5911050160030 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 896 นำงสำวชัชนันท์ จันทรบูรณ์ 5911050721058 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 897 นำยนรำ พุ่มพันธ์ม่วง 5911050431012 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 898 นำยณัฐดนัย แซ่ล้ี 5911050721011 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 899 นำยสวิตต์ ผดุงรัตน์ 6011056180007 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 900 นำงสำวจุฬำวลี เสคำ 5911011470055 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 901 นำงสำวปริญญำ สุวคนธ์ 5911011570026 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 902 นำยศุภวิชญ์ โกศลจันทรยนต์ 6011011541006 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 903 นำยรชต อินทร์บุญ 6011011814017 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 904 นำงสำวธัญญำนันท์ ศรีเมือง 5911050320022 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 905 นำงสำวชนนิกำนต์ แสงศรี 6011011491018 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 906 นำงสำวอำรยำ แสนโคตร 6011011553010 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 907 นำงสำวสุจิตรำ เนตอนันต์ 6111011445044 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 908 นำงสำวดวงใจ ประทำน 6011011804015 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 909 นำงสำวฐำนภำ มีย่ิง 5911081446001 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 910 นำงสำวรัตนำกร นกเล็ก 6011050320011 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 911 นำงสำวยุพำรัตน์ ฝ้ันต๊ะ 6011011804010 19,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 912 นำยรำชวัลลภ ชูศรี 6011011796028 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 913 นำงสำวธัญญลักษณ์ น้อยบ้ำนเก้ิง 6111056180010 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 914 นำงสำวอำรีย์ เพ็งแจ่มศรี 5911050320042 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 915 นำงสำวประภำสภรณ์ เช้ือช่ืน 6011011814012 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 916 นำยสหรัฐ ภำณะรมย์ 6011012760036 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 917 นำงสำวณัฐชำ หอมฟุ้ง 6011011320004 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 918 นำงสำวเพ็ชรรัตน์ ศรีสุวรรณ์ 6011011796018 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 919 นำยรดำ สงเครำะห์ 6011012760030 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 920 นำงสำวกัญญณัช สุขวิจิตร 6011011320006 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 921 นำยกฤษดำ บุญมณีประเสริฐ 6011011320015 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 922 นำงสำวกังสดำล แซ่ต้ัง 6011011796014 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 923 นำงสำวพิชำมนช์ุ แสนดี 6011011491009 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 924 นำงสำวประไพศรี อยู่คง 6011011541024 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 925 นำงสำวนำรีมะห์ วำโลง 6011011809006 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 926 นำงสำวปดิวรัดำ ค ำสำว 6011011804009 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 927 นำยศิวกร กรุดทอง 6011011796005 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 928 นำงสำวปัณณพร ชุบเล้ียง 6011011805001 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 929 นำงสำวประภำสิริ อำษำวิเศษ 6011011802002 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 930 นำงสำวมัลลิกำ บุญมำยอง 6011081320008 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 931 นำงสำวขวัญรัตน์ แซ่อือ 6111011460017 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 932 นำงสำวศศิธร ท้ำวลอม 6011011814004 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 933 นำงสำวจันทร์จิรำ มำบำงครุ 6011080320010 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 934 นำงสำวคนึงนิตย์ ข ำวงศ์ 6011011814013 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 935 นำงสำววัชรำภรณ์ พ่อค้ำช้ำง 6111011805004 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 936 นำงสำวกิตติญำ นพโสภณ 6011011553030 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 937 นำงสำวลักษมณ ชิณวงค์ 6011012760016 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 938 นำงสำวปัญญดำ ผลำสิงห์ 6111056721007 29,500



Page 39 of 98

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 939 นำงสำวรัตนพร ยมศรีเคน 6111056990066 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 940 นำงสำวสำวิณี คงเขียด 6011011320010 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 941 นำงสำวณัฏฐธิดำ พรหมมำ 6111022446121 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 942 นำงสำวพรธีรำ ชูสุวรรณ 5911029510003 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 943 นำงสำวนฤมล กะกำรดี 5911011446020 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 944 นำงสำวประภำวัลย์ ธรรมลังกำ 6111081320001 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 945 นำงสำวเจนเนตร แสงสุรีย์ 6111011820008 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 946 นำงสำวกนกวรรณ ศรีผง 6111011340022 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 947 นำงสำวดำปนีย์ อัปมะโน 6111056990092 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 948 นำงสำวดำรุณี ภูดำนุ 6111056990008 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 949 นำงสำวมณีวรรณ สุขเกษม 6111011320017 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 950 นำงสำววรญำ อ ำภำพรรณ 6111011491026 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 951 นำงสำวปิยำภรณ์ ดำรำศร 6111056990116 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 952 นำงสำวเขมิสรำ ประมงคล 6111011796055 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 953 นำงสำวปิยนุช ด้วงรักษำ 6111056990077 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 954 นำงสำวซอฟำวำตีย์ บินยูโซะ 6111011540037 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 955 นำงสำวปำนธิวำ พรมพัฒ 6111056990095 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 956 นำงสำวขนิษฐำ อัปกำญจน์ 6111011540002 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 957 นำงสำวกฤติยำ วงษ์แสง 6111011460034 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 958 นำงสำวกัญญำรัตน์ ปรีเลขำ 6111056990025 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 959 นำงสำวสุธิตำ บัวหนอง 6111056605023 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 960 นำงสำวอรนิชำ อิงเทพ 6111056605025 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 961 นำงสำวอมรรัตน์ รอบรู้ 6111011806059 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 962 นำงสำวอัลธิกำรัตน์ พิกุลศรี 6111056180011 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 963 นำงสำวภัสธิรำกร กองแก้ว 6111011820015 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 964 นำงสำวชรัญพร สมมำตร 6111011460073 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 965 นำงสำววัลยำ อุดมสุวรรณ 6111011804012 19,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 966 นำงสำวศิริพรรษำ ศรีสุข 6111022446026 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 967 นำงสำวประทุมทิพย์ พุ่มนำค 6111011460063 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 968 นำงสำวสริตำ เรืองจินดำ 6111011796038 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 969 นำงสำวศิริพร ผ่องศรี 6111011460049 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 970 นำงสำวจุฑำมำศ เผือกผ่อง 6111011470042 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 971 นำงสำวดำรำวรรณ ผิวฉวี 6111011320038 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 972 นำงสำวจุฑำมำศ สำรใจ 6111056990038 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 973 นำงสำวศิญำณี ทำรำ 6111050601018 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 974 นำงสำวเบญจวรรณ ใฝบุญ 6111011340026 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 975 นำงสำวรุจิรำ อุยยำหำญ 6111011553072 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 976 นำยณัฐภัทร เอมคุ้ม 5911012760212 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 977 นำยคีรี เศรษฐวำยุ 6011012760038 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 978 นำยณัฐพล พ่ึงดี 6011012760023 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 979 นำงสำวสิรีธร เกตุทอง 6011012760039 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 980 นำงสำวสุพรรษำ วิรุณดก 6011056601020 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 981 นำงสำวรุ้งทิวำ อนุจร 5911011491044 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 982 นำงสำวปรมำภรณ์ ลือแล้ว 5911012760236 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 983 นำงสำวธัญญำรัตน์ อ่ึงไพร 6011011796012 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 984 นำงสำวปนันดำ ใจปินตำ 6011011553014 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 985 นำงสำววรรณวิภำ สีดำค ำ 6011056601015 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 986 นำงสำววรรณิภำ โพธิเสน 6011011491006 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 987 นำงสำวงำมลักษณ์ สมันพงษ์ 6111056150004 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 988 นำงสำวธัญชนก เฮ็งพลอย 5911012760260 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 989 นำงสำวอรัญญำ ประทุมมำ 6011011805015 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 990 นำยวัชรินทร์ ถ่ีถ้วน 5911011340045 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 991 นำงสำวเจนฤดี ตรีก้อน 5911011340078 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 992 นำงสำวสุภัค ธีระศำสตร์ 6011011804007 19,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 993 นำงสำวสรินดำ ยืนยัง 6011012760033 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 994 นำงสำวศุภสินี ปรีเปรม 6111011804043 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 995 นำงสำวสิริรัตน์ พันสด 5911011809041 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 996 นำยจีรวัฒน์ ชุมคง 5911011540023 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 997 นำงสำวณัฎฐำ เสียงเลิศ 6111080320015 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 998 นำงสำวศันศนีย์ เหล่ำแถลง 6111011809042 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 999 เด็กหญิงมัณฑนำ สะแลแม 6111011320052 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1000 นำงสำวพิจิตรำ ตันทำ 6111056721130 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1001 นำงสำวปภำดำ บุตรจง 6111011491017 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1002 นำงสำวนัยรัตน์ นิธิโชติชัยเลิศ 6111011802041 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1003 นำยพีรภำส อ้นเล่ห์ 6111011796052 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1004 นำงสำวจันทร์จิรำพร แสงงำม 6111011809039 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1005 นำงสำวบุญญิตำ ละครเขต 6111011553049 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1006 นำงสำววรนิษฐำ อ่อนศรี 6111011553004 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1007 นำงสำววรรณพร นนทิง 6111011804022 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1008 นำงสำวกฤษณำ แซ่ก้วย 6111011540042 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1009 นำยชัชนันท์ หนันเรือง 6111011805008 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1010 นำยบัณฑิต ดวงสุวรรณ 6111011802011 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1011 นำงสำวธนิตำ ธเนศกิตติพงศ์ 6111011804016 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1012 นำงสำวศิริกำนต์ ชนนิยม 6111011320034 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1013 นำงสำวณิชำภัทร บุญมำก 6111011340052 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1014 นำยสรวิศ คุ้มผล 6111011796018 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1015 นำยเจษฎำ คุณรวมสิน 6111011802016 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1016 นำยโจอ้ี บำรีโต้ 6111011814028 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1017 นำงสำวธนรัตน์ นิลวัฒนำ 6111011809018 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1018 นำงสำววิกำนดำ ศรีวังรำช 6111056725014 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1019 นำงสำวพิยดำ อักษร 6111056180016 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1020 นำงสำวดวงกมล เกตุแย้ม 6111011320014 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1021 นำงสำวฤทัยรัตน์ กุลรัตน์ 6111011340035 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1022 นำงสำวสุนิตำ สีมี 6111011340036 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1023 นำงสำวทิพวรรณ ศรีสำคร 6111056150009 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1024 นำงสำวภัทรศยำ เกิดหิรัญ 6111011802017 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1025 นำยพงศกร กุตัน 6111011340029 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1026 นำงสำวธิติมำ ระเบียบดี 6111011340011 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1027 นำงสำวกนกกร ถึงพุ่ม 6111011802013 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1028 นำงสำวพรนิภำ ทรัพย์ประเสริฐ 6111056725020 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1029 นำงสำวกำญจนำ พังกุ่ย 6111011814001 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1030 นำงสำวสลิลทิพย์ บัวสิทธ์ิ 6111011540044 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1031 นำงสำวอำรีรัตน์ สำยกระสุน 6111011320057 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1032 นำยอัซฮำ ลำเต๊ะ 6111056180050 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1033 นำงสำวอำทิตยำ พิมพ์โพธ์ิ 6111011796022 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1034 นำงสำววิไลลักษณ์ วิเศษวงศ์ษำ 6111011553068 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1035 นำยวีรศักด์ิ ค ำภีระ 6111011802014 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1036 นำงสำวฮุสนำ เจ๊ะโซะ 6111011809031 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1037 นำยทนสำร ช่วยเมือง 6111011540035 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1038 นำยพินิพันธ์ ค ำอินทร์ 6111011540024 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1039 นำงสำวจิรำพร ง้ำวนำเสียว 6111056180007 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1040 นำงสำวพิมลวรรณ ขมปัญญำ 6111056180026 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1041 นำยพีรณัฐ คงฤทธ์ิ 6111011796016 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1042 นำงสำววรำภรณ์ จันทึก 6111011540001 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1043 นำยสุวิชำน ศรัทธำคม 6111011802048 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1044 นำยวำยแอต สมิธ คงเจริญ 6111011809002 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1045 นำยโจนำทำน สมิธ คงเจริญ 6111011802004 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1046 นำงสำวปุญชรัศม์ิ รัชตมงคลชล 6111011540055 22,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1047 นำงสำวณัฐธิดำ รอดแจ้ง 6111011540018 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1048 นำงสำวปิติกำนต์ ผลสงเครำะห์ 6111011491021 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1049 นำยสุนทร สุภพิมล 6111011340020 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1050 นำยพัชรพล เงินยวง 6111011814008 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1051 นำงสำวกนกพร อนิรภัย 6111011809023 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1052 นำงสำวพรอุษำ ขุนศรี 6111011553046 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1053 นำยอัครพนธ์ เพ่ิมต่อศักด์ิ 6111011802051 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1054 นำงสำวอุไรวรรณ แก้วพะเนียง 6111011540041 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1055 นำงสำวปัญญำมล สรำรัมย์ 6111011553066 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1056 นำงสำวเพียงดำว ใจช่ืน 6111056725008 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1057 นำงสำวณิชกมล พัชรวงศ์สิริ 6111011809035 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1058 นำงสำวพิมวดี ประจ ำค่ำย 6011011814016 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1059 นำงสำวลิลำวรรณ พิริยะไพศำล 6111011340021 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1060 นำงสำวพัชรำภำ สุขสะบำย 6111056990133 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1061 นำงสำวอังคณำ อ่อนจันทุม 6111011814022 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1062 นำยวชิระ สุทธิโภชน์ 5911029510047 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1063 นำงสำวอโรชำ ศรีสุขปล่ัง 6111050320010 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1064 นำงสำวอำรียำ อินลี 6111050320009 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1065 นำงสำววิภำ จิตสนธิ 5911050320010 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1066 นำงสำวปุณรีย์ พวงไธสง 6011050320009 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1067 นำงสำวอมรำวดี จุ่นสน 6111056604004 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1068 นำงสำวนันทิกำ จบศรี 6111011820042 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1069 นำงสำวพรชิตำ กิตติธนอำนนท์ 6111011553030 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1070 นำงสำวศิริลักษณ์ วรรณเชฐอิสรำ 6111011553026 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1071 นำงสำวนำเดียร์ เส็นเจริญ 6111050601003 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1072 นำงสำวพัชรีพร ชูทอง 6111050601014 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1073 นำงสำวรุจิภำ วังหิน 6111050721038 29,500
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1074 นำงสำวปวีณำ หอมพะนำ 6111011540009 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1075 นำงสำวเบญจมำภรณ์ เต็มดวง 6111050601008 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1076 นำงสำวณัฏฐณิชำ ทุเครือ 6011050721013 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1077 นำงสำวปองทิพย์ กรินทร์ไตรทิพย์ 6011050320008 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1078 นำงสำวสุพิชชำ ชัยชนะ 6111050601021 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 1 นำยสกุลเกียรติ ไกรเทพ 5911029721009 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 2 นำงสำวอนันตญำ แซมทอง 5711022446185 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 3 นำงสำวภัทรวดี ภัคภำสวัฒน์ 5911056605062 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 4 นำงสำวอิศรำพร พลำยเถ่ือน 5911080320029 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 5 นำยกวีวัฒน์ ทองดี 5911029721010 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 6 นำงสำวมณฑิตำ จันที 6011011510001 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 7 นำยนัทธพงศ์ ใจผำวัง 6011056160029 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 8 เด็กหญิงภำสิณี ชูเกษร 6111011570004 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 9 นำงสำวจินดำรัตน์ รำมจันทร์ 5911029802002 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 10 นำงสำวพรรษชล ศรำวรณ์พงศ์ 6011022446262 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวธำรำรัตน์ พุทธรัตน์ 6011022446177 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 12 นำงสำวรัชนีกร มูลศรีแก้ว 6011022446007 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 13 นำงสำวปำริชำติ บำงเหลือ 6111011480043 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 14 นำงสำวปัญจะศรี แต้เจริญกุล 6011022446066 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 15 นำงสำวชนิษฐำ ศรีสุวรรณ์ 6111022446104 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 16 นำงสำวสุธำนำถ ศรีเพ็ชร 6011011480010 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 17 เด็กหญิงกนกอร พำนิชกำร 6011011460015 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 18 นำยนรำวิชญ์ สำรค ำแปง 6011022446285 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 19 นำงสำวสุริยำพร เปรมปรีดำ 6011022446105 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 20 นำงสำวนลินธรณ์ วงศ์สินพงษ์ 5911050160052 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 21 นำงสำวชมพูนุช คงสมบูรณ์ 5911056605050 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 22 นำงสำวทรัพย์อนันต์ ค ำต๋ัน 5911081721035 22,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 23 นำงสำวปณิตำ สุขเกษม 5911081721036 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 24 นำงสำวธัญญพร วงศ์พรำหมณ์ 6111011340015 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 25 นำงสำวปภัสสรำ จูหลิม 6111080320010 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 26 นำงสำวลดำวัลย์ หวังมำน 6111056180049 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 27 นำยชลธร บุญอินทร์ 6111056990100 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 28 นำงสำวปัญจำวีย์ บัวมีกล่ิน 6111050601016 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 29 นำยรณชัย พลขุนทด 6111011820041 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 30 นำงสำวอรประภำ จอยวงศ์ 6111011480007 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 31 นำงสำวพิมพกำนต์ เวียงทอง 6111022446137 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 32 นำงสำวประกำยเพชร จันทะสิงห์ 6111011470019 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 33 นำงสำวจิตตำนันท์ มำทำ 6111022446096 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 34 นำงสำวพณัฐดำ วรรักษ์ 6111080320008 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 35 นำงสำวประภำพร ขุนสุนทร 6111011480004 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 36 นำงสำวรุ่งรุจี รำชแผ่นดิน 6111011470006 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 37 นำงสำวสุทธิดำ นำมภักดี 6111011815010 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 38 นำงสำวณัฏฐณิชำ สก๊อต 6111011480020 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 39 นำยนัฐพงษ์ กดมงคล 6111011570002 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 40 นำงสำวสุรัญชนำ บัวจันทร์ 6111011445104 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 41 นำยพงศ์ธร หงษ์ศรีจันทร์ 6111022446057 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 42 นำงสำววำสนำ นิมซีก 6111011553028 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 43 นำงสำวขวัญจิรำ เพชรอำวุธ 6111011470061 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 44 นำงสำวศรินยำ จินำเดช 6111081721005 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 45 นำยภรำดำ ทำรพันธ์ 6111011480001 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 46 นำงสำวดลพร จิตร์สุวรรณ 6111022446128 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 47 นำงสำวศุภมำส ทิพยวรรณ์ 5911056721124 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 48 นำงสำวสรญำ วงสำ 6111011480041 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 49 นำงสำวสุนันทำ งำมละม้ำย 5911050320015 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 50 นำงสำวสุภำพร อ่อนแฮน 6011011510004 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 51 นำงสำวธิดำพร ศรีบริบูรณ์ 6111011796027 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 52 นำยสิรดนัย คงแก้ว 5911029510048 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 53 นำงสำวชมพูนิกข์ กิติลือ 6111050601001 24,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 54 นำยวรัญญู บัวแก้ว 6111029721015 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 55 นำยประชัยทัศน์ หลงขำว 6011029721004 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 56 นำงสำวสุชำวดี จักสุรำงค์ 6111011570026 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 57 นำยอนันตศักด์ิ นำมวงค์ 5911011030016 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 58 นำยนนทัต เหิงขุนทด 6111011480045 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 59 นำงสำวนันทิกำนต์ เขยตุ้ย 6111011804031 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 60 นำงสำวกรกมล ภักดีวรกิจสกุล 6111011445022 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 61 นำยธีระพัฒน์ ใสส่อง 6111011553051 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 62 นำงสำวฟ้ำใหม่ ต้ังเจริญสุข 6111011806053 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 63 นำงสำวภุมรินทร์ ริเรือน 6011011804021 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 64 นำงสำวณัฐวดี ศรีเพชร 6111011340003 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 65 นำงสำวธัญญำเรศ อรัญวัฒนำนนท์ 6111011814019 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 66 นำงสำวชลธรัศม์ิ อุดมวสุรัตน์ 6111056721083 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 67 นำยธีรชำติ พละพงศ์ 6111056721163 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 68 นำงสำวกมลวรรณ เกษตรสินสมบัติ 6011011030001 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 69 นำงสำวอำรีบุตร เส็งประชำ 6111011480003 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 70 นำงสำวสุพรรษำ สมรูป 6111011480016 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 71 นำงสำวชลดำ พำรำรักษ์ 6111011340057 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 72 นำยธนพล ตันทะอธิพำนิช 6111011448050 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 73 นำยสุรสีห์ วงษ์ตำฟู 6011011480011 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 74 นำงสำวสรัลชนำ มำตขำว 6111056725011 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 75 นำยณัฐภูมิ วุฒิ 6111011445094 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 76 นำยภำนุเดช หนูกลับ 6111011570022 22,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 77 นำงสำวอมิตำ ขำวข ำ 6111011570035 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 78 นำยสิทธิกร กินนิน 6111011814014 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 79 นำงสำวนิรชำ นุชย้ิมย่อง 5911011030020 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 80 นำงสำวรัชชนก นุชย้ิมย่อง 6111011470005 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 81 นำงสำวธมนวรรณ ด้วงหิรัญ 6111011814013 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 82 นำงสำวชนำกำญจน์ แผนสมบูรณ์ 6111011553070 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 83 นำงสำวจุฑำรัตน์ แก้วมุลี 6111011809043 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 84 นำงสำวดวงมณี บำนแย้ม 6111056721023 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 85 นำยนพณัฐ เภตรำยนต์ 6011011491011 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 86 นำงสำวปิยอร กล่ินทอง 6111011480038 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 87 นำยพิทวัส จิรกุลวัฒนกิจ 6111011553014 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 88 นำงสำวเกวลิน สมเพชร 6111056721106 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 89 นำงสำวสิดำรัศมี วงสวัสด์ิ 6111011320007 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 90 นำยพิพัฒน์ บัวมัน 6111056721129 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 91 นำยอภิสิทธ์ิ มำรอด 6111011815009 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 92 นำยศดำนันท์ สำยทอง 6111011815004 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 93 นำงสำวณิชชำวีณ์ อธิภัทรวิสิทธ์ิ 6111011815005 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 94 นำงสำวภัคจิรำ ขลังธรรมเนียม 6111056721022 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 95 นำงสำวอริศรำ ส่องศรี 6111011445064 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 96 นำงสำวขวัญชนก นพรัตน์ 6011011445033 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 97 นำงสำวฐิติมำ จิตรกลำง 6111011809024 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 98 นำงสำวจุฑำมณี หมำยรอดดี 6011011796007 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 99 นำยธนกร ธนำสุทธิเสรี 6111011445099 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 100 นำงสำววรัญญำ รัตนวงศ์ 5911011805019 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 101 นำงสำวจงรัก กลับสกุล 6111011553016 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 102 นำยศรำวุฒิ บุญเปียก 6111011804039 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 103 นำยวรุต กำญจนดิษฐ์ 6111011480046 22,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 104 นำงสำวกมลวรรณ ป่ันสุข 6111056160109 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 105 นำงสำวชลลดำ คงกพ่ี 6111056160110 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 106 นำงสำวจิดำภำ ทองมำก 6111056604008 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 107 นำยแสงตะวัน จันทรอ่อน 5911011320009 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 108 นำงสำวปิยะธิดำ ตันชวน 5911012760091 16,625
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 109 นำงสำวจิตตำพัณ ป่ินสุข 6111056721045 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 110 นำงสำวอรณิช ปรำกฎช่ือ 6011011446011 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 111 นำงสำวสุกัญญำ ก่อวงศ์พินิจกุล 6111011448053 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 112 นำยพีรวัส พลเสน 5911011030009 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 113 นำงสำวสุชำนันท์ โทขันธ์ 6111056721153 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 114 นำงสำวชญำลักษณ์ รำชมณี 6111011806049 20,700
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวญำนิศำ รุ่งธิติธรรม 5811081320002 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 2 นำงสำวกฎภำพิมพ์ หล้ำเจ 5811081320020 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 3 นำงสำวจิรัตน์ติกำญจน์ บุญวัดหงษ์ 5811081320006 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 4 นำงสำวนฤมล นันทกำร 5911056160130 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวกฤตินี ป้ันศิลป์ 6211081320012 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 6 นำงสำวปิยรัตน์ จันทร์หอม 6111056724015 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 7 นำงสำวมณทิรำ ค ำชุ่ม 6211056990082 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 8 นำงสำวณัฐนันท์ เวชกุล 6211022446080 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 9 นำงสำวภำนุชชรินทร์ ป้องทอง 6211011553033 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 10 นำยชำนนท์ วันเดวำ 6211056721116 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 11 นำยพงศ์ศกรณ์ สินะวัฒน์ 6211011660012 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 12 นำงสำวภัททิยำ มงคลบุตร 6111011815001 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 13 นำงสำวเจนสุภำ คงเจริญสุข 6211011940025 35,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 14 นำงสำววรรษำ พำกเพียร 5911056722054 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 15 นำงสำวสุธำสินี ปรำงมณี 6211050160002 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 16 นำงสำวอนงค์นำถ อำจสุนทร 5911081721029 22,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 17 นำงสำวธีวร์วรำ ปำเป็ง 6211056990074 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 18 นำงสำวอำรีรัตน์ พันสุรีย์ 6211011820003 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 19 นำงสำวปิยวรรณ ค้อไผ่ 6211011480003 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 20 นำงสำววณิชยำ บุญญำนนท์ 6211056721070 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 21 นำงสำววริษำ อยู่พันดุง 6211011767014 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 22 นำงสำวสุชำวดี จันทร์ทอง 6211050601020 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 23 นำงสำวอิสรีย์ เขียวประเสริฐ 6211011446008 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 24 นำงสำวนัฐนัน วรรธกวศิน 6211056990088 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 25 นำงสำวอิงกมล วงค์แก้ว 6211056990084 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 26 นำงสำวอนัญพร วิเศษนำม 6211056990103 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 27 นำงสำวนุจิรำ ประครองเส็ง 6211011445037 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 28 นำงสำวสุนิสำ ข ำผอม 6211011809040 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 29 นำงสำวยลรดี สนคมิ 6211011806006 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 30 นำงสำวชนำภัทร กำทองทุ่ง 6211011820011 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 31 นำงสำวอรยำ ณ หนองคำย 6211056721119 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 32 นำงสำวอำภำกร เทียนเครือ 6211011814021 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 33 นำงสำวปริสำ อ่ ำแจ้ง 6211022446056 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 34 นำงสำวเนตรชนก บุญข ำ 6111011510015 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 35 นำงสำวพัชรีวรรณ มีจันทร์ 6211011570014 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 36 นำยสหรัฐ พรมค ำอ้ำย 6211011809033 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 37 นำยสุรพันธ์ ธิมำ 6211011445039 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 38 นำงสำวลักษิกำ บุญญะเสนีย์ 6111011661001 28,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 39 นำงสำวรุ่งลักษมี แก้วไพบูลย์ 6111050431008 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 40 นำงสำวกุลธิดำ พิมศร 6211011448046 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 41 นำงสำวสุดำรัตน์ อนันทสุข 6211011460075 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 42 นำงสำวนลัทพร แซ่เหล่ 6211011460043 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 43 นำงสำวศิรินภำ แสงกุลัง 6211056605015 31,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 44 นำงสำววีรวดี สุดนำลำว 6211050320027 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 45 นำงสำวอัจฉรำ อะโน 6211050601019 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 46 นำงสำวอณัศยำ ศิริพรสวรรค์ 6111056724005 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 47 นำงสำวสโรชำ ธรรมศรี 6211050320018 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 48 นำงสำวศิริลักษณ์ วรนำม 6211011460052 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 49 นำงสำววิภำ ทองค ำ 6111056724018 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 50 นำยเธียรธัช โคกม่วง 6111056721096 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 51 นำงสำวธำรำรัตน์ อินกอง 6211011796002 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 52 นำงสำววำริพินท์ุ บัวจงกล 6211011448037 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 53 นำงสำวกิตติญำ เกิดโภคำ 6111011940009 28,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 54 นำงสำวกนกพร เดชะ 6211056990070 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 55 นำยณัฐวุฒิ พุ่มแย้ม 6211011510026 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 56 นำงสำวกชกร ทิพย์สิงห์ 6211011446026 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 57 นำงสำวศิรินภำ นภำศิริโรจน์ 6211056990102 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 58 นำงสำวปณิดำ วงศ์ไชย 6211056990003 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 59 นำงสำวชลธิชำ นำวงค์หำ 6211056605014 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 60 นำงสำวปทิตตำ ฉลำดเขียว 6211011806009 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 61 นำงสำวพรพิมล ลำยโถ 6211056990036 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 62 นำงสำวพัชรพร บุญศรี 6211011340025 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 63 นำงสำวชลำลัย สำยโสภำ 6211011460078 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 64 นำงสำวเจนจิรำ จันอุตสำห์ 6211081320003 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 65 นำงสำวสิรินทรำ บุญเกิด 6211011806018 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 66 นำงสำววิรำภรณ์ แก้วลำ 6211011801020 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 67 นำงสำวบูรณำ คงฤทธ์ิ 6211011340009 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 68 นำงสำวอิงคณิฐ โยโพธ์ิ 6211011446001 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 69 นำงสำวมลฤดี หมวกพ่วง 6211011796027 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 70 นำงสำวจำรุวรรณ ปล้ืมยุทธ์ 6211056605003 31,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 71 นำยเทพทัต หม่ันสำน 6211056160001 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 72 นำงสำวพิชญำ อนงค์พร 6211056160020 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 73 นำงสำวณิชำ เตียวย่อง 6211011480005 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 74 นำงสำวสุนทริยำ แสงน่ิม 6211011480009 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 75 นำงสำวลิลณี ภูงำมเขียว 6211011460005 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 76 นำยวีรวิทย์ ทะนะลัย 6211056724015 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 77 เด็กหญิงอรธิดำ งำมย่ิงมำก 6211022446276 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 78 นำยกิตติพงศ์ อินทร์เน่ือง 6211011570022 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 79 นำงสำวธัณญำพร โพยนอก 6211022446053 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 80 นำยชิตดนัย เล่ือยแพง 6211011448008 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 81 นำงสำวพิมพ์พัชร์ สูงสุดเอ้ือม 6211056721009 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 82 นำงสำวพรรณนภำ คุ้มใจ 6211011320028 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 83 นำงสำววลัยลักษณ์ ใจทน 6211056160017 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 84 นำงสำวกมลวรรณ อินถำ 6211056990083 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 85 นำงสำววรรณพร กิจโสภำ 6211011809011 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 86 นำงสำวพิชชำภำ นวลประจักษ์ 6211011480037 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 87 นำงสำวสุภิญญำ วงษ์น้อย 6211050320013 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 88 นำงสำวนิรฌำ วังกะหำด 6211011540033 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 89 นำงสำวธัญพร ภู่ทอง 6211056990101 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 90 นำงสำวขนิษฐำ จันทร์อ่ ำ 6211050320002 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 91 นำงสำวกุลธิดำ สีวันนำ 6211011460059 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 92 นำงสำวศิรินทร์พร ฤทธิยำน 6211056990051 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 93 นำงสำวกฤษณำ ปำนภูมิ 6211056725015 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 94 นำงสำวนิภำพร มำนำง 6211050721030 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 95 นำงสำวกิตติมำ เอ่ียมกุล 6211011814031 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 96 นำงสำวเพ็ญพิมล กอแก้วศิริชัย 6211050320005 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 97 นำงสำวธัญญำรัตน์ ภูษณพงษ์ 6211022446193 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 98 นำงสำวนภสร สิงขร 6211011446023 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 99 นำงสำวภัทรำ โตสุขโข 6211011820040 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 100 นำยธนพล จันทะสิทธ์ิ 6211056721111 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 101 นำงสำวอรสิณี วงค์วำรี 6211056724031 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 102 นำยเดชำธร จันทรโต 6211011806013 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 103 นำงสำวจีรำวรรณ อุปนุตร์ 6211011460038 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 104 นำงสำวจุฑำมำศ ล้วนตระกูล 6211011445057 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 105 นำงสำวนิภำศิริ สีน้ ำเงิน 6211056990033 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 106 นำงสำววิมลรัตน์ แสงสวำสด์ิ 6211056990015 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 107 นำงสำวกุศรินทร์ อ่ินแก้วเครือ 6211022446334 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 108 นำงสำวภิษญำ สุวรรณศรี 6211050601001 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 109 นำงสำวศิริอรุณ สุขงำม 6211011510005 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 110 นำยปพิชญำ เน้ือเงินดี 6211050601005 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 111 นำงสำวสณฑกำนต์ ดวงมำลำ 6211011446018 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 112 นำงสำวณัฐธยำน์ มีคล้ ำ 6211011460072 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 113 นำงสำวหทัยทิพย์ อังกำบละออง 6211050721001 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 114 นำงสำวนำรถชนก เรืองวิชำ 6211011001011 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 115 นำงสำวกินรี ภูพลอย 6211056990034 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 116 นำยศุภฤกษ์ พรัดมะลิ 6211011001005 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 117 นำงสำวชลดำ สองเมือง 6211056721093 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 118 นำงสำวผกำฉัตร อักษรสม 6211050721003 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 119 นำงสำวศุภำกร คล่องรักษ์สัตย์ 6211011820025 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 120 นำงสำวสุภำพร แก้วคง 6211050320021 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 121 นำงสำววรินทร เอกมนสิกำร 6211011802026 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 122 นำงสำวนษวรรณ อเนกรุ่งสิน 6211056160004 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 123 นำงสำวจิรำพร ปลำยสวน 6211056990041 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 124 นำงสำวศศทร มำศโอสถ 6211011460058 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 125 นำงสำววศินี ใหลเจริญ 6211011801022 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 126 นำยธงชัย เกษลำ 6211056990010 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 127 นำงสำวอินทรำณี บุญลี 6211011809037 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 128 นำงสำวนวินดำ รักนิสัย 6211011796032 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 129 นำงสำวชุติมำ อินเขียว 6211056990021 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 130 นำงสำวศิรินญำ ภูประธรรม 6211011809010 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 131 นำยดนัยฤทธ์ิ พรรณสน 6211056605024 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 132 นำงสำวจิตติกำญจน์ สิริธนำวรำกุล 6211056721037 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 133 นำยศุภชัย เพ็ชรมำก 6211011448027 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 134 นำงสำวกุลธิดำ อนุจร 6211056725004 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 135 นำงสำวกนกวรรณ อำษำธง 6211056990035 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 136 นำงสำวเปรมิกำ อินทร์งำม 6211011460073 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 137 นำงสำวกมลชนก บุญหลำย 6211011809002 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 138 นำงสำวอรอนงค์ น้อยนะรินทร์ 6211011460004 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 139 นำงสำวพัชรีพร ดวงมำลำ 6211050320008 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 140 นำยนรินธร ข ำลึก 6211056724021 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 141 นำงสำวชุติมำ สีหำมำตย์ 6211056990057 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 142 นำงสำวมิภำพร นิสังรัมย์ 6211011806030 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 143 นำงสำวภัทรสุดำ จูงใจ 6211056721048 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 144 นำงสำวพัทธวรรณ พิมพ์ชำติ 6211022446332 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 145 นำงสำวกฤษิรัชตำ จีนมัชยำ 6211056990098 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 146 นำงสำวจินตนำ นำรุน 6211056605029 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 147 นำงสำวอัญชิษฐำ บุญขจำย 6211011820002 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 148 นำงสำวจุฑำมำศ บุญย้อย 6211011570032 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 149 นำงสำวสำวิกำ แก้วบุตรดี 6211056721080 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 150 นำงสำวเปรมสินี ศรีมุข 6211011447012 10,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 151 นำงสำวสุภำวิดำ มันทุรำช 6211011460014 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 152 นำงสำวมุทิตำ ล ำภำ 6211011820034 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 153 นำยณัฐพงษ์ อัครจันทร์ 6211056990100 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 154 นำงสำวจิรำวรรณ แย้มจิตร์ 6211011448038 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 155 นำงสำวยุวดี สุระขันธ์ 6211056990029 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 156 นำงสำวนูรมำลำ ยูโซ๊ะ 6211022446233 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 157 นำงสำวปรินดำ พูดคล่อง 6211022446260 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 158 นำงสำวหฤทัยเพชร นำคแก้ว 6211022446218 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 159 นำงสำวปรียำลักษณ์ ฉำงทอง 6211022446329 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 160 นำงสำวเมทินี สังข์ทอง 6211050320001 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 161 นำงสำวกุลธิดำ โพธ์ิศรี 6211050320006 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 162 นำงสำวธิดำรัตน์ ยศบุญมี 6211050320015 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 163 นำงสำวปำรำวตี แช่มพุฒซำ 6211056605027 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 164 นำงสำวสุวนันท์ บุตรสำ 6211050721018 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 165 นำยชนะชัย ไพรบูรณ์ 6211050721022 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 166 นำยสหรัฐ ทินวงศ์ปำน 6211050721019 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 167 นำงสำวชลธร บัวโรย 6211050601011 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 168 นำงสำวจุฑำรัตน์ พิสุทธิพงศ์ 6211011446044 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 169 นำงสำวมนชยำ เพชรวงษ์ 6211011446032 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 170 นำงสำวจิดำภำ เฮียงโยธำ 6211050320011 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 171 นำงสำวสมฤดี ลิขิตลักษณะ 6211022446312 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 172 นำงสำวจิรำภรณ์ จันทวงศ์ 6211022446294 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 173 นำงสำวกัญญ์วรำ รุ่งทรัพย์ไพศำล 6211022446045 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 174 นำงสำวกนกวรรณ จีนหล ำ 6211022446234 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 175 นำงสำวชุติกำญจน์ ใจสงเครำะห์ 6211022446238 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 176 นำงสำวธัญลักษณ์ ถวัลย์เสรี 6211011446002 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 177 นำงสำวจุฑำมำศ ศิริเวช 6211022446291 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 178 นำงสำวเจนจิรำ เฉลิมทอง 6211022446194 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 179 นำงสำววรวีท์ สุชินโต 6211022446015 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 180 นำงสำวชนนิกำนต์ พันธ์แก้ว 6211022446306 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 181 นำงสำวนำตำชำ ศรีทับทิม 6211022446026 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 182 นำงสำวปำริฉัตร คุ้มสวัสด์ิ 6211022446290 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 183 นำงสำวมนัสวี เอ่ียมเจริญ 6211011796001 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 184 นำงสำวณัฐพร โพธ์ิภูมี 6211011796046 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 185 นำยชัยสิทธ์ิ ศรีประโชติ 6211056725016 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 186 นำงสำวสุภัสสรำ ธรรมนุ 6211056990078 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 187 นำงสำววรำภรณ์ ดีบุบผำ 6211056990066 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 188 นำงสำวนลินี ธัญญผล 6211011480008 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 189 นำงสำวชัชชษำ สีจันทร์ 6211056990065 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 190 นำยอดิศร แก้วลูน 6211011802001 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 191 นำงสำวรัตนำภรณ์ แก้วประสงค์ 6211011806001 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 192 นำงสำววิทัศนำ รักชำติ 6211011814007 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 193 นำงสำวอลิษำ พุ่มรัก 6211011460011 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 194 นำงสำวณัฏฐ์จิรำ อุกฤษฎ์ิชินภัค 6211056721026 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 195 นำยอนุวัฒน์ ไพรสน 6211011447004 10,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 196 นำยศุภวิชญ์ ศรีอ่อน 6211011447002 10,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 197 นำงสำวยัสมีน ทองค ำ 6211056160006 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 198 นำงสำวภูธนิดำ กระดังงำ 6211011540014 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 199 นำงสำวมธุรดำ แก้วหำดี 6211056725028 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 200 นำงสำวพิมระภัทร เขมิกำนนท์ 6211011445021 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 201 นำงสำวชนำภำ นำมศรี 6211011480002 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 202 นำงสำวศรีธรำ ทำแก้ว 6211011809001 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 203 นำงสำวอุทัยรัตน์ แก้วมีชัย 6211011320008 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 204 นำงสำวนิศำนำถ พันธุมี 6211011320004 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 205 นำงสำวธันยพร จันทร์แดง 6211011553012 26,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 206 นำงสำวเนตรนภิศ มณีอินทร์ 6211011445023 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 207 นำงสำวกีรติกร สอนค ำแก้ว 6211011448018 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 208 นำงสำวสุทธินันท์ นำสูงชน 6211011320005 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 209 นำงสำววรณัณ ข ำเนตร 6211056160008 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 210 นำงสำวณัฐพร วงษ์แก้ว 6011011553018 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 211 นำงสำวอรไพลิน เรืองขจร 6211011809008 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 212 นำงสำวดวงกมล เอ่ียมใจตรง 6211011809009 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 213 นำยพุฒิพงศ์ ภูเดช 6211056721011 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 214 นำงสำวอรพรรณ ลันละนำ 6211056990022 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 215 นำงสำวสุทธิรำ เพ่ิมเดช 6211056990011 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 216 นำงสำวสสิกำนต์ วณิชชำกรกุล 6211056721006 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 217 นำงสำวพจนำ เพ็ชรสวี 6211011445008 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 218 นำงสำวณิชกุล อู่ขลิบธนำพันธ์ 6211011796043 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 219 นำงสำวธีรำพร จะแวง 6211056990023 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 220 นำงสำวพรปวีณ์ พูลตำล 6211011448012 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 221 นำงสำวกิติยำภรณ์ สมเงิน 6211056990005 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 222 นำงสำวนิรชำ ศรีมันตะ 6211056721033 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 223 นำงสำวพรรษมล ถ่องสกุล 6211011660011 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 224 นำงสำวกัญญำลักษณ์ วิบูลย์ธรรมปำละ6211056721027 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 225 นำยณฐภัทร อัครพำณิชโชติกุล 6211056725017 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 226 นำงสำวกรรณิกำร์ ค ำภักดี 6211056725020 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 227 นำงสำวณัชชำภรณ์ ทิพย์สุวรรณ์ 6211011570010 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 228 นำยณัฏฐภูมิ ชมภูจันทร์ 6211011448013 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 229 นำงสำววริษฐำ บัวจันทร์ 6211011553008 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 230 นำยวัฒนำ สุขใย 6211056725025 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 231 นำยปฏิญญำ ถนอมบุญ 6211011480001 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 232 นำงสำวกนกวรรณ เชียงตันต์ิ 6211011480014 27,400
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 233 นำงสำวอรวรรณ์ เวฬุวนำรักษ์ 6211011340003 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 234 นำงสำวปิยวรรณ แย้มเวช 6211056721025 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 235 นำงสำวขวัญเรือน เอ่ียมสอำด 6211011796026 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 236 นำงสำวรุ่งอรุณ นิคมเขต 6211056725027 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 237 นำงสำวจิรภัทร์ พงษ์เขียว 6211011445024 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 238 นำงสำวศุภรัตน์ หอมทรัพย์ 6211056990104 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 239 นำงสำวจิรำวรรณ คนหลัก 6211056990087 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 240 นำงสำวสุดำรัตน์ เรืองศรี 6211011320023 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 241 นำงสำวปุญญิศำ สันติภำพ 6211011447005 10,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 242 นำงสำวสุภิญญำ สนิทโกสัย 6211011570012 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 243 นำงสำวชุติมณฑน์ พัฒนพิลำศ 6211011460012 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 244 นำงสำวพรนัฐชำ ศรีกัน 6211056990042 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 245 นำยเดชปรีดำ เพ็ญประชุม 6211011320011 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 246 นำงสำวชนำกำรต์ รู้จิตร 6211056725023 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 247 นำงสำวนวสรณ์ อุทัยนนท์ไชย 6211011445026 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 248 นำงสำวศุภจินธรำ กำจธัญกำร 6211011802021 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 249 นำงสำวกมลวรรณ ระหำรนอก 6211011448010 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 250 นำงสำวนุชนำช ขวัญคุม 6211011809026 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 251 นำงสำวมำยดำ มำโนช 6211011448015 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 252 นำงสำวภรณ์เพชรำ ภิรมย์ธีรธรรม 6211056721017 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 253 นำงสำวขนิษฐำ วรรณประพันธ์ 6211056160016 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 254 นำงสำววิมล ด้วงบ้ำนยำง 6211056721016 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 255 นำงสำวภัคจิรำ พรมจันทึก 6211011820020 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 256 นำยมรรคลพล วัฒนประสำทพร 6211011448042 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 257 นำงสำวนุชดำรี วันหวัง 6211056160061 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 258 นำงสำวพฤกษำ ประเสริฐผล 6211011540029 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 259 นำงสำวพัชรีวรรณ ศรีเสมอ 6211056721046 36,500
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 260 นำงสำวธัญญลักษณ์ สีหำรำช 6211056990097 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 261 นำงสำวณัฏฐธิดำ น้อยศรี 6211056990071 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 262 นำงสำวธมลวรรณ ถกลอดิสัย 6211056721058 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 263 นำยจิรโชติ แถมดอน 6211056721097 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 264 นำงสำวภัศรำภรณ์ สืบศรี 6211011448047 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 265 นำงสำวสุวนันท์ พันรัตน์ 6211011806034 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 266 นำงสำวภัคจิรำ ยำน้ ำค ำ 6211011340023 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 267 นำงสำวกุลสตรี รัตนุ่มน้อย 6211056721078 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 268 นำงสำวพิจิตรำ อ ำนัดมำตย์ 6211056721079 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 269 นำยอภิภู บุญปล่ัง 6211056721074 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 270 นำงสำวสุธำสินี อินทดิษฐ 6211056721109 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 271 นำงสำวยุพำพรรณ กรมดี 6211056721063 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 272 นำยพลสันต์ เลิศศรี 6211011448041 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 273 นำงสำวเพ็ญนภำ เพชรแดง 6211056721098 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 274 นำงสำวสุทิษำ วงษ์อักษร 6211011540031 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 275 นำยฐิติภัทร หนูวัน 6211056721075 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 276 นำงสำวสุภำพร ศิริโสภิตกุล 6211011445019 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 277 นำงสำววรำภรณ์ ไพวงษ์ 6211011814022 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 278 นำยธนวัฒน์ พรปิยะภคนันท์ 6211011802022 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 279 นำงสำวศศิตำ อำรีย์ 6211056721102 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 280 นำงสำวภัทรำภร กอนแก้ว 6211011802037 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 281 นำงสำวอุษณียำภรณ์ เสำวัง 6211056990073 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 282 นำงสำวอรปรียำ คุ้มสระพรม 6211011553048 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 283 นำงสำวมำตุปรียำ วิสุวงษ์ 6211011820028 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 284 นำงสำวจณิสตำ ผลโภชน์ 6211011445032 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 285 นำงสำวปณัฐพร กล่ินมณฑำ 6211056990058 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 286 นำงสำวนัทธมน เวียงทอง 6211011448022 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 287 นำงสำวพิมมำดำ ชมช่ืนจิตต์ 6211011510045 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 288 นำงสำวฐิรญำดำ พวงทองค ำ 6211011814025 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 289 นำยวรเดช สกุลรัตน์ 6211056721107 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 290 นำงสำวปนัดดำ วงศ์นรำกรกุล 6211011445054 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 291 นำยรณกฤต ชำวสวน 6211056721050 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 292 นำงสำวกำนต์ชนก โคตรนัวะ 6211011814039 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 293 นำงสำวธัญญลักษณ์ ใหม่สำลี 6211056721073 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 294 นำยธีรณัฏฐ์ สติประเสริฐ 6211011802030 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 295 นำยทักษิณ ลุยจันทร์ 6211011802039 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 296 นำงสำวชลดำทิพย์ พิมพ์เมือง 6211011806029 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 297 นำงสำวฐิตำพร อุดมหัตถกำร 6211011445045 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 298 นำงสำวพลอยลดำ ลำภอุดม 6211011802041 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 299 นำยวชิรวิชญ์ นิยมวัฒนพันธ์ 6211056721053 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 300 นำงสำวพิมพ์ ขจรบุรี 6211056990064 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 301 นำงสำวธัญภรณ์ อับดุลเลำะห์ 6211011340017 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 302 นำงสำวเมษณี ธรรมวิถี 6211011553040 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 303 นำยปรัญชัย สวัสดี 6211056721054 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 304 นำยชนะโชติ ฟักนิกร 6211011553007 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 305 นำงสำวรินตกำนต์ จินตมำศ 6211011814033 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 306 นำงสำวศศิวิมล พลเย่ียม 6211011445033 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 307 นำยวสุ แต้วณิชพร 6211056721087 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 308 นำงสำวกฤษณำ ขันติกูล 6211011448029 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 309 นำงสำวปำริชำติ ธูปสมุทร 6211011448049 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 310 นำงสำวอภิษฐำ อรชร 6211056160023 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 311 นำยอรรครชัย เดชอินทร์ 6211056990067 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 312 นำงสำวแสงดำว ด ำเนิน 6211011460015 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 313 นำงสำวชนิดำ มำศเล่ียม 6211056990050 48,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 314 นำงสำวณัฐชยำ ประชุมทอง 6211011820029 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 315 นำยอัครวัฒน์ เทพนวล 6211056721035 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 316 นำงสำวธำรทิพย์ ธรรมษำ 6211056990086 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 317 นำยถวิกรณ์ รำชประดิษฐ์ 6211011806015 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 318 นำยธนกร แซ่ต้ัง 6211011796023 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 319 นำงสำววิลำสินี มำฝำงนอก 6211011445047 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 320 นำงสำวปุณณสำ ขันเงิน 6211056990053 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 321 นำงสำวอนุสรำ ต ำภู 6211011809029 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 322 นำงสำวกัญญำพร สเวกกุลชล 6211011814026 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 323 นำงสำวนฤมล อ่องบำงน้อย 6211011809018 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 324 นำงสำววิชุดำ บุญลัย 6211011809019 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 325 นำงสำวธิดำทิพย์ สุขใส 6211011809036 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 326 นำงสำวอติกำนต์ วรรักษ์อักษร 6211011809038 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 327 นำงสำวทิพวรรณ จันทร์แดง 6211011820049 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 328 นำงสำวทยิดำ ครุฑค้ ำ 6211011809020 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 329 นำยวศิน ทำยะบวร 6211011796022 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 330 นำยชำนนท์ รุ่งรังศรี 6211011809017 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 331 นำงสำวอภิชญำ สกุลหอม 6211011340019 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 332 นำงสำวอำทิตติยำ ผดุงก่ิง 6211011570039 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 333 นำงสำวจิตตมำส ภักดีลุน 6211011809027 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 334 นำงสำวกัญญวำท อุปนันชัย 6211011796045 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 335 นำยภำนุพงศ์ เลิศจิตตำนุภำพ 6211011460036 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 336 นำงสำวณัฎฐำ มูลลี 6211011340022 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 337 นำงสำวณัฐวดี ทำรถ 6211011814004 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 338 นำงสำวทักษพร จำรุสิริรังษี 6211011460050 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 339 นำยอภิโชค โมฆรัตน์ 6211011540034 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 340 นำงสำวปัณฑ์ชนิต มุสิกรัตน์ 6111056724003 31,500
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 341 นำงสำวรัตนำวดี สุขจอย 6211011814043 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 342 นำงสำวอทิตยำ วีระสัย 6211056605019 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 343 นำงสำวจริยำภำ พรหมพัด 6211011767001 32,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 344 นำยภูมิศักด์ิ บุตรอ ำคำ 6111011570031 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 345 นำงสำวกัญทิมำ วงค์กรรณ์ 6211011445053 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 346 นำยพลวิทย์ เชียงแสน 6211056724020 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 347 นำงสำวธมลวรรณ ย่อมอำรีย์ 6211011445051 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 348 นำยเรือรบ ปภัสสรำกำญจน์ 6211056721120 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 349 นำงสำวพรนรำ ขุนศรี 6211056990017 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 350 นำงสำวนริศรำ ส ำเภำไทย 6211056990090 48,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 351 นำยสำริน สร้อยค ำ 6211011767003 32,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 352 นำยณัฐพล ศิริโสภำ 6011011796001 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 353 นำยวรเดช เพียรไพโรจน์ 6211011570040 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 354 นำยณัฐกิตต์ิ ไชยชนะ 6211011796033 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 355 นำงสำวมธุพร เฮงสิริธนะชัย 6211056724001 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 356 นำยพงศธร แก้ววงค์ศรี 6211011767002 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 357 นำงสำวภรณ์ชนก แซ่ล้ี 6211011480043 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 358 นำยเตชิต ปิติเตชำกิตต์ิ 6211011460018 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 359 นำงสำวจริยำ ลอยนอก 6211056724034 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 360 นำยอภิวัฒน์ ต๊ะต๊ิบ 6111011510010 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 361 นำยจีรพัฒน์ นิตย์ใหม่ 6211011510007 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 362 นำงสำวพวงเพ็ชร นำคเกษม 6111011510020 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 363 นำยนิธิวัฒน์ บ ำรุงสวน 6111056724035 31,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 364 นำยกัณฑ์อเนก ศุภผลกุลนันทร์ 6211011767010 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 365 นำยกุลโรจน์ เดชสินมหัตวงษ์ 6211011767020 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 366 นำงสำวธัญธร บัวจีน 6211011767009 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 367 นำงสำวประภำสิริ สีรักษำ 6211056724032 38,500
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 368 นำยกิตติพงษ์ ศรีพรหม 6211011940003 35,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 369 นำงสำวญำดำ แก้วนิคม 6211011510020 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 370 นำงสำวภัควลัญช์ หมัดจุ้ย 6211011001006 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 371 นำงสำวอัญชลิกำ รัตนบุรี 6211011001004 29,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 372 นำงสำวปำลิตำ กองมะเริง 6211011445049 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 373 นำยชนำธิป รุ่งอนุวงศ์ 6111011940010 28,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 374 นำงสำวเบญจรัตน์ เอ่ียมเขียว 6111011510025 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 375 นำงสำวเจณิสตำ จ ำปำจันทร์ 6111011510018 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 376 นำงสำวภัชรวดี ผำติชัยสิทธิ 6111011510014 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 377 นำยธนำธิป สังขะวรรณ 6211011940023 35,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 378 นำยชญำนิน รุ่งวิกรัยสกุล 6211011940009 35,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 379 นำงสำวจุฑำมำศ เพ่ิมสิทธ์ิ 6111011940039 28,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 380 นำยชำนน พูลโภคผล 6211011940029 35,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 381 นำงสำวศิริรัตน์ มำระศิริ 6211011801004 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 382 นำงสำวสุภำวดี นรำภิรมย์ขวัญ 6211011801018 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 383 นำงสำวศุภิสรำ ค ำนุ 6211011801019 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 384 นำงสำวกัญญำรัตน์ ชนะกูล 6211011510025 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 385 นำงสำวจัศมินทร์ เสริมทรัพย์ 6211011796004 26,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 386 นำงสำวจุฬำรักษ์ โตส ำรำญ 6211050320004 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 387 นำงสำวอรัญญำ เพชรสันทัด 6211050320017 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 388 นำงสำวอำภำภรณ์ สำระสุข 6211050320016 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 389 นำงสำวศุภิสรำ ฉัตรวนิชเสถียร 6211050601017 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 390 นำงสำวอภิชญำ เกตุภพ 6211050320012 18,750
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 391 นำงสำววรำนุช ส ำรำญเนตร 6211050320026 31,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 392 นำงสำวลัดดำวัลย์ กลีบเมฆ 6211050601009 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 393 นำยกรไชย พุทธิระ 6211081721018 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 394 นำงสำวณัฐณิชำ แตงพรม 6211011446028 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 395 นำยณัฐพล จันต๊ะ 6211056605023 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 396 นำงสำวณัฐสุดำ พลเสน 6111050320001 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 397 นำยภูมินทร์ เฮง 6211011446038 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 398 นำงสำวพรนิภำ ชินวังโส 6211050601018 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 399 นำงสำวจันทร์เพ็ญ แสงทอง 6211011510043 27,400
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 400 นำงสำวอัจฉรำลักษณ์ โสประดิษฐ์ 6211056605022 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 401 นำงสำวพัชรำภรณ์ ปัจฉิมบุตร 6211056605030 31,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 402 นำงสำวชลิตำ พัฒนวัชรกุล 6211011460053 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 403 นำยธนำพัฒน์ พรหมเกำะ 6211011445052 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 404 นำงสำวนิชำดำ สิทธิสร 6211011460056 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 405 นำงสำวเจนจิรำ ด่ำนต้องกระโทก 6111011448028 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวนิยวรรณ บุญพิพัฒน์เจริญ 6011022446022 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 2 นำงสำวผริตำ พรมชำติ 5911022446139 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 3 นำงสำววสุนันต์ เวชกุล 6211022446079 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 4 นำงสำวศิริญญำ สมศิริ 6211081721014 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวกิติยำภรณ์ โพธ์ิพันธ์ไม้ 6211022446073 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 6 นำงสำวศศิธร สำพันธ์ 6211080320016 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 7 นำงสำวรสิกำนต์ โกมินทร์ 6111022446107 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 8 นำงสำวศกุลรัตน์ ประทีป 6211022446169 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 9 นำงสำวนลัทพร บุญวงศ์ 6211022446282 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 10 นำงสำวภัทรำวรรณ ร่วมทอง 6211022446087 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวกำนต์สินี สังข์มณี 6211022446140 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 12 นำงสำวสุรำรักษ์ เจตนเมษฐ์ 6211022446319 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 13 นำงสำววรำภรณ์ ครองชีพ 6211081446002 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 14 นำงสำวประกำยวรรณ ชุมเช้ือ 6211022446247 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 15 นำงสำวโสภิดำ ชัมพูทนะ 6211022446280 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 16 นำยสิทธิโชค แก่นทอง 6211022446131 31,100
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       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 17 นำงสำวสุรำงคณำ ร่มไม 6211022446057 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 18 นำงสำวนุศรำ น้ ำเงิน 6211022446281 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 19 นำงสำววิลำสินี ใจแก้ว 6211022446160 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 20 นำยอนุชำ ธิมำชัย 6211022446127 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 21 นำงสำวพรพิมล แสนสุข 6211080320013 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 22 นำงสำวจิณัฐตำ มำลัยหวล 6211022446198 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 23 นำงสำวหน่ึงฤทัย จ ำลองมุข 6211022446180 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 24 นำงสำวนนทินันท์ เผือกผ่องใส 6211080320020 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 25 นำงสำวชนนิกำนต์ ทดแทน 6211081446011 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 26 นำงสำวอัญชิสำ เพชรรอด 6211022446114 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 27 นำงสำวจุฬำลักษณ์ พุทธเสน 6211022446298 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 28 นำงสำวรัชฎำภรณ์ ชูเมือง 6211022446292 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 29 นำงสำวณิชมน จันทร์งำม 6211029721006 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 30 นำงสำวอฐิตติยำ สำรมำศ 6211022446020 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 31 นำงสำวภัทรวดี ตันติวัฒนวิชช์ 6211022446322 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 32 นำงสำวอังคณำ ประดงจงเนตร 6211022446325 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 33 นำงสำวศำนันทินี เลิศปำน 6211022446288 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 34 นำงสำวศศิประภำ ชูเทพ 6211022446213 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 35 นำงสำวเกศกำนดำ สิงห์หำ 6211022446107 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 36 นำงสำววศินี เกตุจิตร 6211022446106 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 37 นำงสำวจิรำพร เกตุกัน 6211022446109 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 38 นำงสำวสุพิชชำ กันหำประกอบ 6211022446190 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 39 นำงสำวกัญญำภัค นิลรัตน์ 6211022446174 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 40 นำงสำวปวีณำ สีขอน 6211080320018 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 41 นำยสุวิริยะ มังศรี 6211022446136 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 42 นำยขจรศักด์ิ เบ้ำจังหำร 6211022446126 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 43 นำงสำวปนัดดำ กติกำร 6211022446285 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 44 นำงสำวชนัญชิดำ ธรรมประดิษฐ์ 6211022446181 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 45 นำงสำวสุฑำทิพย์ ค ำเขียว 6211081721005 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 46 นำงสำวปรียำกร เอ้ือวิไลเลิศ 6011022446140 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 47 นำงสำวพรธิพำ แสวงสุข 5911050320003 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 48 นำยศมัชฌำฏ์ อรัญฤทธ์ิ 6211029721011 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 49 นำงสำวกมลชนก ปัจฉิมเพ็ชร 6211029721003 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 50 นำงสำวรัตนมน เพ็ชรจันทร์ 6211029448003 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 51 นำงสำวเก็จมณี คงกลอม 6211029721010 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 52 นำงสำวมำริสำ มัดผิน 6211022446070 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 53 นำงสำวขจรจันทร์ ศรีศักด์ิสมบูรณ์ 6211022446326 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 54 นำงสำวมนชนิตร ศรีเพ็ญ 6211022446300 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 55 นำงสำวนภำพร จำนรัมย์ 6211022446254 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 56 นำงสำวกันธิชำ แย้มอรุณ 6211022446310 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 57 นำงสำวสุธิดำ ชนะชัย 6211022446313 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 58 นำงสำวปฏิมำภรณ์ ด่ำนสวัสด์ิ 6211022446320 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 59 นำงสำวกัลยภรณ์ ประเสริฐศรี 6211081721007 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 60 นำงสำวมำริษำ สมำธิ 6211022446309 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 61 นำงสำวศิรินภำ ทองรุด 6211022446336 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 62 นำงสำวอุรัสยำ ป่ินแสง 6211022446299 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 63 นำงสำววริญธญำ อำรำมรักษ์ 6211022446304 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 64 นำงสำวญำนิศำ จำมิกรณ์ 6211022446175 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 65 นำยรัชภัทร รุ่งเรือง 6211022446302 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 66 นำงสำวปนัดดำ แหวนหล่อ 6211022446253 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 67 นำงสำวธมลวรรณ ระวินู 6211022446287 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 68 นำงสำวพิมพ์ลภัส ทองปล่ัง 6211081446004 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 69 นำงสำวสุปรียำ พูลสวัสด์ิ 6211081320008 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 70 นำยทิพำกร ธรรมแสน 6211081721011 36,500
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 71 นำงสำวปภำวรินท์ ท ำนุ 6211081320006 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 72 นำงสำวญำณิศำ บัวสด 6211029721013 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 73 นำงสำวภำวิกำ อ่ึงพวง 6211081320004 25,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 74 นำงสำวกษมำ รอดชุม 6111022446073 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 75 นำงสำวสุพรรษำ ต่ออ ำนำจ 6211022446274 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 76 นำงสำวจำรุมน นำมหำพิสม์ 6211080320005 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 77 นำงสำวเบญจวรรณ มณีจันทร์ 6211080320010 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 78 นำงสำวกษิรำ ช่ืนบำน 6211022446064 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 79 นำงสำวฐิติพร จันทร์แสง 6211022446344 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 80 นำงสำวศิริกำนต์ ทองนำ 6211022446044 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 81 นำงสำวณัฐธินันย์ ธิหล้ำ 6211081721023 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 82 นำงสำวภัทรำนิษฐ์ ชัยแก้ว 6111022446138 24,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 83 นำงสำวกุลกำนต์ คงเพชรศรี 6211022446297 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 84 นำงสำวธัญลักษณ์ นำคเอก 6211022446200 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 85 นำยวิรยุทธ กันพัน 6211022446232 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 86 นำยนันทวัฒน์ เล่ียมรัตน์ 6211050721031 36,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวปำริสำ กำนต์ฎีกำนนท์ 5911029448001 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 2 นำงสำวชนำธิป ดรอนิง 5911011553059 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 3 นำงสำวฟำตอนะห์ ฉิมฉ่ ำ 6111029721022 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 4 นำงสำวสลิลำ ปุริสำร 5911011470086 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวศิวพร สีหมอก 5911011570107 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 6 นำงสำวนิศำนำถ พุทธสุวรรณ 5911011445133 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 7 นำงสำวนิอำมำนี มะกำเจ 5911011820083 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 8 นำงสำวขนิษฐำ เฉลยทรง 5911050160023 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 9 นำงสำวสิรินภำ ผำรัตน์ 5911011460037 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 10 นำงสำวฟำเดีย เจ๊ะโม๊ะ 6011056180015 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวเพ็ญนภำ เพชรชนะศึก 6011011460012 20,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 12 นำงสำวปิยะธิดำ มะตัง 6011011340019 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 13 นำงสำวชมลวรรณ สะมะแอ 6011056180013 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 14 นำยเอกสุวัชร์ จิงประเสริฐนิล 6111056721159 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 15 นำงสำวอำรีนำ สนำบำรำ 6011011340020 24,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 16 นำงสำวนูรีซัน ดือรำแม 6011011809013 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 17 นำงสำวญำณี สีหนู 5911029510006 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 18 นำงสำวเจนจิรำ เท่ียงธรรม 5911029802022 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 19 นำงสำวบุษกร ทองบัว 5911029510046 16,125
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 20 นำงสำวนรำภรณ์ ชมภูวงษ์ 5911029721005 22,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 21 นำงสำวกัญญำรัตน์ ต๊ินำ 6111011809013 20,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 22 นำงสำวฟำตอนะห์ มำมะ 6111056150005 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 23 นำงสำวณัฐพร ยอดเพชร 6111011553082 19,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 24 นำงสำวนูรุสซำฟีนี มะเกะ 6111056990089 41,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 25 นำงสำวรุซัยนีย์ ซำฟีอีน 6111011540016 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 21 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวธนิชตำ บ ำรุงศรี 6111050721041 29,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 22 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวอุไรวรรณ นำคสง่ำ 5911011809070 17,350
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 22 ล ำดับท่ี 2 นำงสำวมัซเรำะห์ กำกะ 6111011570041 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 22 ล ำดับท่ี 3 นำยศิขรินทร์ ด้วงเงิน 6111011570019 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 1 นำยปวริศ เกษมรักษ์กุล 6211056724002 38,500
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 2 นำยชนม์กระสินธ์ จรูญวัฒนไพบูลย์ 6211011460074 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 3 นำยนพกร จันทะคูณ 6211011445027 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 4 นำงสำววิภำวรรณ ต้นศิริ 6111011510017 22,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวนำรำกร คงสีลัง 6211011460028 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 6 นำยนนทกร รักสันชำติ 6211011767011 32,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 7 นำงสำวสุกัญญำ ป้อมแก้ว 6211056160032 31,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 8 นำยธนัญชัย นำมมำลี 6211011940006 35,000
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 9 นำงสำวไอนำ เลำะหนับ 6211056990014 48,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 10 นำงสำวเมทินี เทพบุตร 6211011340016 38,250
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวนำวำล ดูมีแด 6211011460031 27,600
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวธิดำรัตน์ สุขมีชัย 6211022446228 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 2 นำงสำวกัลยำ อักษรน ำ 6211022446230 31,100
กยศ. 2562/1 รุ่นท่ี 25 ล ำดับท่ี 1 นำยอภิเดช สุวรรณคร 6211022446001 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 1 นำยปรัชญภำกร วิเสสสำระกูล 5811056180001 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 2 นำยธีระพงษ์ มวำนนท์ 5811056180007 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 3 นำงสำวศศิธร บุญศร 5811056150052 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 4 นำงสำวธนำภำ บุดดี 5811011340030 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวก่ิงกำนต์ กล่ันแก้ว 5811011340021 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 6 นำงสำวกำญธิชำ มะลิถอด 5811011340007 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 7 นำงสำวอมรรัตน์ กุ้ยเส้ง 5811011340014 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 8 นำยอภิรุต มะโนรำช 5811056180003 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 9 นำงสำววรรณภัทร หวง 5811056150035 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 10 นำงสำวปิยธัช มุติมรรคำ 5811056150008 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวอำรีรัตน์ พรไพรสณฑ์ 5811056150001 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 12 นำงสำวมัลลิกำ พงศ์เพชรดี 5811011320003 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 13 นำงสำวเพชร ทองเล็ก 5811011320011 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 14 นำงสำวธนัชชำ แสงนำค 5811011320025 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 15 นำงสำวรุจิรำ พิมพ์อินทร์ 5811011320002 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 16 นำงสำวรัตนำ ล ำใยผล 5811056180033 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 17 นำงสำวรังสินี ฟุ้งสกุล 5811056150044 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 18 นำยพรชัย ทับชม 5811011340043 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 19 นำงสำววิพิชญำณ์ ใจสอำด 5811011320060 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 20 นำงสำวศิริวรรณ บ ำรุงภักด์ิ 5811056180009 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 21 นำงสำวสิดำพร อำรำมพงษ์ 5811056150016 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 22 นำงสำวภัสรำภรณ์ ลีลำเลิศ 5811056180021 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 23 นำงสำวไอยลดำ ดีลี 5811050320052 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 24 นำงสำวกมลชนก สุขนิมิตร 5811056180060 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 25 นำงสำวจริญญำ ปักษี 5811056180011 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 26 นำงสำวชนิสรำ สมประทุม 5811011320036 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 27 นำยพชรพล อำวุธ 5811056150014 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 28 นำงสำวอภิญญำ กุดเป่ง 5811056150020 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 29 นำยชุษณะ บุญโท 5811056150029 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 30 นำงสำวกฤษติญำ อ่ิมเอ่ียม 5811050320071 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 31 นำงสำวนวรัตน์ ร้อยดำพันธ์ุ 5811050320050 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 32 นำงสำวธัญรดี เพชรหนุน 5811011340086 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 33 นำงสำวอรสำ อัศฤกษ์ 5811011320053 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 34 นำงสำวพิมลพรรณ ขวัญสุด 5811056150003 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 35 นำงสำวสิรำมล ลิกขะไชย 5811011320039 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวมำริษำ สมเนตร 5911056990071 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 2 นำงสำวชุติมณฑน์ ชูบ่อน้อย 5911056605053 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 3 นำงสำวสุวพัชร แม่นแท้ 5911011820053 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 4 นำงสำวฌัชชำ ศรีพัตยศ 5911011320017 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวธรรมำภรณ์ ยวนใจ 5911029802006 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 6 นำงสำวสุภัชชำ กำฬหว้ำ 6011056990006 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 7 นำงสำวชลำลัย แวงเลิศ 5911056990076 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 8 นำงสำวญำณิศำ บดินทร์รัตนะเดชำ 5911011446038 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 9 นำงสำวลักษมณ วงไกร 5911011820054 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 10 นำยโชคศักด์ิดำ สำรขัติ 5911056180017 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวสุวรรณี สุขประเสริฐ 5911011320060 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 12 นำยรฐนนท์ รำชเดช 6011011460023 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 13 นำงสำวกัณลักษณ์ ระถี 5811080320066 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 14 นำงสำวเจนจิรำ ระม่ังทอง 5811080320067 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 15 นำงสำวสุธำฬิณี แว่นประชำ 5811080320023 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 16 นำงสำวนันทิชำ วงษ์บัวงำม 5811080320069 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 17 นำงสำวอำภัสรำ จอมแก้ว 5811080320029 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 18 นำงสำวสิริรัตน์ ย่ิงสบำย 5811080320033 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 19 นำงสำวอรกัญญำ ทิพย์อุด 5811081320021 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 20 นำงสำวกันต์ฤทัย สุริยน 5811081320019 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 21 นำงสำวสงกรำนต์ แก้วประสิทธ์ิ 5811080320034 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 22 นำงสำวอำรีวัลย์ กอแก้ว 5811080320005 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 23 นำงสำวสุจิตรำ เพ็ชร์คง 5811080320032 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 24 นำงสำวนิตยำ อินทร์พันธ์ 5811080320038 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 25 นำงสำวอโรชำ ทองโบรำณ 5811080320050 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 26 นำงสำวจุฑำมำศ ทองคล้ำย 5811080320053 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 27 นำงสำวหัทยำ แพน้อย 5811080320042 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 28 นำงสำวนรำภรณ์ แสงทอง 5911056990023 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 29 นำยภำณุวัฒน์ ช่ืนสกุล 6111056721054 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 30 นำงสำวกัญญำรัตน์ โคกหอม 6111011445081 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 31 นำงสำวมธุรดำ ม่ังนิมิตร 5911011448130 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 32 นำงสำวสิรีทอน หลักค ำ 5911011445158 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 33 นำงสำวชนิสรำ กระจำย 5911011445052 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 34 นำงสำวพิมพ์ผกำนต์ รู้แพร่ 5911056731020 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 35 นำงสำวศิวณี แดงด้อมยุทธ์ 5911056990018 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 36 นำงสำวภำสิณีพร นำมุลทัศน์ 5911011448124 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 37 นำงสำวแพรวพรรณ เรืองวิเศษ 5911011445006 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 38 นำยพิเชฐ แก้วคุ้ม 5911011445004 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 39 นำงสำวปริยำพัทร์ วีรสินธพ 5911011470032 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 40 นำยพิเชษฐ์ อ่อนชูสูงทรง 5911011940023 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 41 นำงสำวกัลยำณี พลชะลี 5911011448015 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 42 นำงสำววำสนำ กันเพชร 5911011470009 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 43 นำยอัฐำกร นำคขวัญ 5911020660036 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 44 นำงสำวป่ินจุฬำ บุญหวำน 5911011448105 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 45 นำยนรำธิป เน่ืองไชยยศ 5911011940016 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 46 นำงสำวสมฤทัย ชำติไทย 5911011445171 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 47 นำงสำวปฏิมำกร ชวนะสุวรรณกุล 5911011470041 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 48 นำงสำวพรทิวำ เพียรชอบ 5911011448088 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 49 นำงสำวกรรภิรมย์ เกรียวกระโทก 5911011448084 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 50 นำยยุทธพิชัย บุญสงค์ 5911020660006 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 51 นำงสำวศิริลักษณ์ จันทร์อินทร์ 5911056990025 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 52 นำงสำวกำญจนำ หำทรัพย์ 5911011448033 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 53 นำงสำวชนิดำ มีแม่นวิทย์ 5911011806037 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 54 นำงสำวกัณฑพร ศรีวรวุฒิชัย 5911011806002 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 55 นำงสำวปนัสยำ ฤกษ์วิไล 5911011820072 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 56 นำยวรพงษ์ แก้วพรรณำ 5911056990077 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 57 นำยอมฤต สุสำ 5911056990069 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 58 นำงสำวชำมันดำ เกิดสมบูรณ์ 5911011448114 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 59 นำยชำญณรงค์ สุวรรณโรจน์ 5911011940029 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 60 นำยชัยพร เหลืองพิมพ์พันธ์ุ 5911011940038 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 61 นำยภควรรณ ปัสสำม่ัน 5911011940084 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 62 นำงสำวสุดำรัตน์ เสียงใส 5911056990088 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 63 นำยศุภกร สิวำพำนิช 5911011940091 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 64 นำงสำวสโรชำ หำใหม่ 5911011520072 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 65 นำงสำวกนกวรรณ พูลพุฒ 5911011460096 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 66 นำงสำวอำรัญจนำ ศรีไสยเพชร 5911056990038 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 67 นำงสำวศิริลักษณ์ แสนโคตร 5911056990063 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 68 นำงสำวรัญชนำ สีดำ 5911056990007 30,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 69 นำงสำวสุดำรัตน์ สร้อยสังวำลย์ 5911056990005 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 70 นำงสำวณัชติยำ ภู่สุนทร 5911056990087 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 71 นำงสำวรสรินทร์ เจริญรัตนมิตร 5911011806027 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 72 นำงสำวอทิตยำ มณีกัญญ์ 5911011445166 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 73 นำยกรรชัย ชนะวรรณ 5911011445115 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 74 นำงสำวภทรพรรณ รัตนพันธ์ 5911011445051 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 75 นำยสิรธีร์ อุ่นประดิษฐ 5911011940080 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 76 นำงสำวสุภำภรณ์ โกมุท 5911056990034 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 77 นำงสำวกุลปรียำ เนตรนำงรอง 5911011470085 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 78 นำยสรรเสริญ บรรดำศักด์ิ 5911081446010 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 79 นำงสำวชัชมณฑ์ ชมภูนุช 5911011448096 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 80 นำงสำวณัฐกมล ศรีอุบล 5911056990015 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 81 นำยปฏิมำ รตินิธิชยำนันท์ 5911011448100 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 82 นำงสำวประภำสิริ เจริญภู 5911011820013 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 83 นำงสำวอังควิภำ สุขเจริญ 5911011448144 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 84 นำงสำวภัทรนิษฐ์ อ่ำงนิลพันธ์ 5911056990075 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 85 นำงสำวชไมพร ชำติไทย 5911056731015 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 86 นำงสำวสุพิชญำ อินทร์ปัญญำ 5911011460132 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 87 นำงสำวอภัสรำ ชำวพลกรัง 5911056731027 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 88 นำยธัชนนท์ ขำวสุธรรม 5911011940077 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 89 นำงสำวหน่ึงฤทัย อ้นขำว 5911011820041 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 90 นำงสำวชลลดำ พิทักษ์สุข 5911011460086 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 91 นำงสำวชมันดำ เอ่ียมประเสริฐ 5911011445096 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 92 นำงสำวมัลลิกำ ชัยพัฒนำวรรณ 5911011448103 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 93 นำงสำวณัฐพร มงคลตระกูล 5911056990057 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 94 นำงสำวสุรนันท์ มีแรง 5911011806060 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 95 นำงสำวสุนิตำ พงษ์สุวรรณศิริ 5911011460024 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 96 นำงสำวกมลวรรณ เอ้ือสลุง 5911011445054 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 97 นำงสำวดำรำรัตน์ โนพวน 5911056990056 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 98 นำงสำวธัชสรำ ทองสงค์ 5911056990064 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 99 นำงสำวชมภูนุท เกิดผล 5911056990046 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 100 นำงสำวสุนิษำ บรรดำศักด์ิ 5911011806065 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 101 นำงสำวชัชฎำกำนต์ แสงทรง 5911011940066 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 102 นำงสำวศรันย์รัชต์ ส ำเร็จวิทย์ 5911011448133 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 103 นำงสำวเปรมกมล จันทร์ขำว 5911011820064 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 104 นำงสำวสุดำรัตน์ ท ำทำน 5911011806023 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 105 นำงสำวพรชนก ป้ำนภูมิ 5911056990026 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 106 นำงสำวพรพรรณ ธรมีฤทธ์ิ 5911056990040 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 107 นำงสำวโชติกำ พรมมำบุตร 5911011940118 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 108 นำงสำวชวิศำ แย้มเดช 5911011470008 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 109 นำงสำวสุทธิดำ ท ำบุญ 5911056990068 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 110 นำงสำวศิวพร เจริญแสน 5911056990049 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 111 นำงสำวอำภำพร พลม่ัน 5911056990070 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 112 นำงสำวอมิตำ สำยทอง 5911011448106 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 113 นำงสำวศศิวิมล ค ำวันดี 5911056990099 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 114 นำงสำวอภัสรำภรณ์ ไกรยำ 5911011446026 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 115 นำยคุณำนนต์ จินดำรักษ์ 5911011446017 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 116 นำงสำวเขมินทรำ เย็นนุ่ม 5911011446024 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 117 นำงสำวหทัยชนก บุญแน่น 5911056731012 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 118 นำยอภิสิทธ์ิ ป่ินทอง 5911020660010 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 119 นำงสำววรัญญำ เก้ียวเก้ำ 5911011520042 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 120 นำยกมลทอง สังขจิตต์ 5911081446009 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 121 นำงสำวเฌอลิณญ์ อัฑฒ์พัฒนำรำกุล 5911081446016 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 122 นำงสำวเกวลิน ทองค ำใส 5911011445094 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 123 นำงสำวอภิญญำ หม่องมูล 5911011836104 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 124 นำงสำวกำญจนำพร แสงบุญ 5911056990012 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 125 นำงสำวณัฐกำนต์ ห้องแก้ว 5911011470059 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 126 นำงสำวจิรำภรณ์ รัมย์ประโคน 5911056990021 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 127 นำงสำวณฤชำ กำญจนพูนทรัพย์ 5911050732005 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 128 นำงสำวดำริน นำมโคตร 5911050732015 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 129 นำงสำวญำนิกำ ณ สงขลำ 5911011446003 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 130 นำยกวิน มุ่งหมำย 5911011446120 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 131 นำยชนะภูมิ เกษไธสง 5911011446116 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 132 นำยวัชระ กัลยำ 5911011470047 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 133 นำงสำวอริญำ เขียนขำบ 5911011448139 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 134 นำงสำวธัญรัตน์ ปันเมนท์ 5911056990001 30,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 135 นำงสำวชนิตำ ศรีแก้ว 5911011460133 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 136 นำงสำวเพชรรัตน์ เสียงเพรำะ 5911011470012 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 137 นำงสำวกัลยรัตน์ พรหมบุญทอง 5911011446090 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 138 นำยจิรกิตต์ิ วำรินทร์สวัสด์ิ 5911011446039 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 139 นำงสำวมณินทร ทัพจีน 5911011446005 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 140 นำงสำวพิมพ์ชนก แซ่ฮึง 5911011460012 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 141 นำยสุรยุทธ พิมพำนนท์ 5911011446117 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 142 นำงสำวพัชรดำ ธนำคุณ 5911011820007 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 143 นำงสำวจุฑำมำศ เน่ืองจำกพิมพ์ 5911011340057 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 144 นำงสำววณัฐพร สุภะรักษ์ 5911080320004 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 145 นำงสำวกุลธิดำ จำกปล้อง 5911080320043 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 146 นำงสำวชลธิชำ ผสมทำ 5911080320035 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 147 นำงสำวรัตนำวดี แก้วยำ 5911056150018 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 148 นำงสำวปิยะณัฐ แคนคง 6111056990124 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 149 นำงสำวเจนจิรำ สุมำลัย 6111056605013 24,600
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 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 150 นำงสำวสุขุมำภรณ์ แพทย์รักษ์ 6111056990121 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 151 นำงสำวอนัญญำ วิญญูหัตถกิจ 6111050721019 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 152 นำงสำวบุษรำพันธ์ พลสว่ำง 6111056990086 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 153 นำงสำววนิดำ บุษยำตรัส 6111056605030 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 154 นำงสำวชุติมณฑน์ แก้วยวน 6011011445022 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 155 นำงสำวณัฐภรณ์ อ้นบู่ 6011011820001 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 156 นำงสำวชัญญำนุช พันธ์ุเพ็ง 6011056721011 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 157 นำงสำวฉัตรลดำ ย้ิมขลิบ 6011056721023 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 158 นำงสำวปิยำพัชร เมฆโสภณ 6011056721026 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 159 นำยรุ่งโรจน์ สุขเฉลิม 6011056721018 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 160 นำงสำวณัฐริกำ กล้ิงทะเล 6011056721021 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 161 นำงสำวสำยธำร ทองจันทร์ 6011056990036 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 162 นำงสำวปัทมำรัตน์ สุพสอน 6011056605014 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 163 นำงสำวชุติมำ ขันใส 6011056605002 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 164 นำยสรำวุฒิ ก๋ำรินทร์ 6011056605015 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 165 นำงสำวศุภรัตน์ เรืองศักด์ิ 6011056721008 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 166 นำงสำวสุภัทรำ ชมภูโกฐ 6011056990001 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 167 นำงสำวปิญำนัฐ ศรีโฉม 6011056990021 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 168 นำงสำวอนันตญำ ไชยชนะ 6011056990005 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 169 นำงสำวศิริญญำ ชัยงำมเมือง 6011056605006 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 170 นำงสำวอริศรำ หงษ์ชัยภูมิ 6011056605013 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 171 นำงสำวณิศรำ วงศ์ถำวรจิตร 6011011820012 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 172 นำงสำวเจนสุภำ อ่ำงแก้ว 6011011820013 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 173 นำงสำวสิรำวรรณ ภูผำ 6011056990019 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 174 นำงสำวสุธิดำ สีบำล 6011056990013 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 175 นำงสำวสุชญำ ปำนำพรม 6011056990007 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 176 นำงสำวพัชรี กวงแหวน 6011056990023 41,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 177 นำงสำวสุทิลำวัลย์ รอดไพรี 6011056990025 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 178 นำงสำวธนัชชำ เรืองค ำ 6011056990035 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 179 นำงสำวกนกวรรณ จินำยะ 6011056990026 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 180 นำงสำวภัทรำรัตน์ วงศ์วัชรินทร์ 6011056731001 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 181 นำยสิทธิโชค ค ำหลอม 6011056605016 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 182 นำงสำวสุนิตำ มะหะหมัด 6011056731004 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 183 นำงสำวมำรินี เชียงทอง 6011011445017 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 184 นำงสำวนริศรำ แสงมูล 6011056990017 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 185 นำงสำวณัฐกำญจน์ กุณำตรี 6011056721007 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 186 นำงสำวปรำณจำรีย์ บรบัตร 6011011448008 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 187 นำงสำวยุพำรัตน์ เกียรติประชำ 6011011820006 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 188 นำงสำวพฤศจิกำ เสนำนุช 6011011445001 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 189 นำงสำวเกวลิน อมแย้ม 6011056990041 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 190 นำงสำวพรนภัส ธัญธนวิวัฒน์ 6011011460019 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 191 นำงสำวยลดำภรณ์ เดือนเพ็ญ 6011011460007 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 192 นำงสำวนฤมล ศรีบุญ 6011011470027 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 193 นำยอนุชำ แสงจันทร์ 6011056160021 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 194 นำยภำนุพงศ์ แก้วใส 6011056160026 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 195 นำงสำวจันทร์ธิมำ โชติมูล 6011056160015 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 196 นำงสำวทัตพร แก้วน่ิม 6011056721037 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 197 นำงสำวระลินรัตน์ ชำญปรัชญำวุฒิ 6011056990049 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 198 นำงสำวศศิวิมล เพชรต่ิง 6111056605016 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 199 นำงสำวนริศรำ สงวนงำม 6011056990040 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 200 นำงสำวสิริสุดำ ลุมพิกำนนท์ศิลป 6011056160037 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 201 นำยรชต น้อยคงคำ 6011056721086 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 202 นำงสำวรุ่งนภำ ยอดสุวรรณ์ 6011011445039 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 203 นำงสำวกัญญำรัตน์ อำมำตย์สมบัติ 6011056160016 24,000



Page 77 of 98

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 204 นำยธีรศักด์ิ พุทธวงศ์ 6011011460004 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 205 นำยเสธสิริ สุวรรณปิยวงศ์ 6011056721049 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 206 นำงสำวกิตติยำภรณ์ พิพิธกุล 6011056990048 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 207 นำงสำวมัทรียำ ขอเจียม 6011056605011 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 208 นำงสำวธนัชพร ภูสีดิน 6011056721079 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 209 นำงสำวภัทรพร สมชะนะ 6011056160045 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 210 นำงสำวไอลดำย์ วินทะสมบัติ 6011056990052 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 211 นำงสำวนันทวัน ข ำพ่วง 6011011470023 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 212 นำงสำวปำจำรีย์ ธงกระโทก 6011011460013 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 213 นำงสำวจุฑำมำศ มีมำก 6011056990020 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 214 นำงสำวกนกพร ค ำคง 6011011470034 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 215 นำงสำวปัทมำวรรณ นันชม 6011056721071 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 216 นำงสำวศศิวิมล วงศ์สวัสด์ิ 6011056721104 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 217 นำงสำวมำริษำ เทียนสงค์ 6011011445043 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 218 นำงสำวธำรธิชำ ดำรำอัมพรสิน 6011056721110 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 219 นำงสำวอภิรดี ฝูงใหญ่ 6011056990053 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 220 นำงสำวฑิตยำ มณีฉำย 6011056990050 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 221 นำงสำวณิชำกร ต้อยต่ิง 6011056160049 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 222 นำงสำวจำรุวรรณ วงษ์มณี 6011011445035 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 223 เด็กหญิงวรรณนภำ เสมสวัสด์ิ 6011011445042 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 224 นำยกรรชัย เทียนสมบัติ 6011056721080 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 225 นำงสำวโซไรฎำ บิลเหล็บ 6011011806015 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 226 นำงสำววิภำนันท์ ค ำพรหม 6011011806007 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 227 นำงสำวฉัตรฑริกำ พวงมะลิ 6011011806006 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 228 นำยอัครศิลป์ จันทะคูณ 6011056731009 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 229 นำงสำวปภำวรินท์ แก่นจันทร์ 6111056990028 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 230 นำงสำวสุดำพร รอนใหม่ 6011056731006 24,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 231 นำงสำวกัญญำรัตน์ ป้ันลำภ 6011056605022 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 232 นำงสำวชโลปกรณ์ ทิมกุล 6111011460084 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 233 นำยอันวำ กำเดร์ 6011056605012 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 234 นำงสำวธันยพร ค ำภูษำ 6011022446152 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 235 นำงสำวเนตรชนก สุนทรสุข 6011022446093 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 236 นำงสำวพรรณิภำ ทองหล่อ 6011022446004 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 237 นำงสำวธันย์ชนก ต้ังเลิศวิชชำ 6011022446050 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 238 นำงสำวญำณินท์ ชนะ 6011022446286 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 239 นำงสำววรณัน วงศ์วิจิตรำภรณ์ 6011022446324 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 240 นำงสำวนับพระพร ศำลำดี 6011022446184 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 241 นำงสำวสุธำสิณี เต็งมณี 6011011446026 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 242 นำงสำวอนัญญำ อุนตกูล 6011050721012 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 243 นำยสหัสวงศ์ นวลจันทร์ 6011050721002 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 244 นำยติณณภพ บุญครอง 6011050721003 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 245 นำยธีรภัทร์ ภิรมย์ร่ืน 6011050721016 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 246 นำงสำวชลิตตำ สำยสุวรรณ 6011081721039 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 247 นำงสำวจรรยำ ทำทอง 6011081721021 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 248 นำงสำววิริยะพรรณ พรรษำ 6011022446170 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 249 นำยจักรกฤษณ์ เย่ือสูงเนิน 6011011446002 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 250 นำยธีรดนย์ แสนก่อ 6011081721030 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 251 นำงสำวเสำวลักษณ์ หล้ำธิ 6011081721042 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 252 นำยโยพนำ ค ำนึง 6011011448029 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 253 นำงสำวภัทรวรินทร์ ธงยศ 6011022446253 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 254 นำงสำววทันยำ ทองเส้ง 6011029721007 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 255 นำงสำวกฤตยพร ภิญโญรัตนโชติ 6011029721012 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 256 นำงสำวสุวภัทร ทองช่วย 6011029721001 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 257 นำยพงศกร ปัญญำอินทร์ 6011081721018 29,500
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 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 258 นำงสำวอินทุอร อินทุโศภน 6011081446004 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 259 นำงสำวธัญญำรัตน์ เหรียญทอง 6011081721052 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 260 นำงสำวอำรียำ สุขสมัย 6011081446008 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 261 นำงสำวพัชรพร ริมมกุล 6011081446002 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 262 นำงสำวณัฐชำ หำรมำก 6011081721037 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 263 นำยณัฐพงศ์ พงษ์พรรณำ 6011081721040 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 264 นำยซุลกิบลี วำหนิ 6011011836014 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 265 นำงสำวอำรียำ ยศค ำลือ 6011022446088 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 266 นำงสำวอริสรำ เอ่ียมสกุลวัฒนำ 6011022446213 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 267 นำงสำวอัฉรำวรรณ วินทะไชย 6011022446239 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 268 นำงสำวสุวีรพร ศรีมงคล 6011022446016 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 269 นำยธนนันท์ บ ำรุงพฤกษ์ 6011022446026 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 270 นำงสำวสรินนำ ป่ินวิเศษ 6011022446079 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 271 นำงสำวชลธิชำ สันจร 6011022446081 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 272 นำงสำวพลอยณปภัช อนันต์วัชรกุล 6011022446139 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 273 นำงสำวเมธิตำ ผำสุข 6011011446027 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 274 นำงสำวสุพิชญำ เสง่ียมอยู่ 6011022446292 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 275 นำงสำวรสิตำ คูหำเปรมกิจ 6011022446171 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 276 นำงสำวฐิติรัตน์ รัตนำภรณ์ 6011022446326 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 277 นำงสำวปภำวี เสำวพงศ์ 6011022446176 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 278 นำงสำวปิยชำติ ธรรมรจน์ 6011022446061 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 279 นำงสำวอำรียำ ชูบำล 6011022446067 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 280 นำงสำวศรัญญำ ใฮงำม 6011029721002 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 281 นำยรณภพ ทองแจ้ง 6011029721015 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 282 นำงสำวเกศวดี สุทธิ 6011029721006 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 283 นำงสำวก่ิงสุคนธ์ ผ่ำนผล 6011022446090 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 284 นำงสำวศุภลักษณ์ รักษำพันธ์ 6011022446096 24,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 285 นำงสำวสิริมำ ใจหำญ 6011022446110 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 286 นำงสำวนันท์นภัส ภูบุญเติม 6011022446208 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 287 นำงสำวพิมพำภรณ์ สุขท้ำว 6011022446222 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 288 นำยธันวำ บูรณวนิช 6011022446231 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 289 นำงสำวชนัสฐำ ศรีหมอก 6011022446019 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 290 นำยณัฐศักด์ิ ชุมคง 6011022446029 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 291 นำงสำวอัจฉริยำ เกินกลำง 6011022446075 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 292 นำงสำวอภิญญำ อุ่นเรียน 6011022446121 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 293 นำงสำวปลำยฟ้ำ พิสิษฐ์กุล 6011022446267 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 294 นำงสำวอมีนำ บ่ำวแช่มช้อย 6011022446269 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 295 นำงสำวภัณฑิรำ กันธิโน 6011022446160 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 296 นำงสำวธนำพร บุญศรีวงค์ 6011022446166 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 297 นำงสำววิมลสิริ วุ่นพันธ์ 6011022446147 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 298 นำงสำวลลิตำ อินนำทร 6011022446094 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 299 นำงสำวนรมน เสมสฤษด์ิ 6011022446078 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 300 นำงสำวปรียำพร สือโจ 6011081721026 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 301 นำยศดำยุ เรือนมูล 6011081721017 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 302 นำงสำวเกวลิน แสงเมือง 6111056990130 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 303 นำยนพดล ย่ิงสกุล 6011011446012 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 304 นำยอิทธิพล นิยมนำ 6011050721011 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 305 นำยวัชรพงษ์ ร่มร่ืน 6111081446002 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 306 นำยพีรวิชญ์ จิตตธรรม 5911081446006 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 307 นำยเอกนุพัทธ์ ปันทำ 6011081721029 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 308 นำงสำวภำนุชนำรถ สอำดล้วน 5911081721004 22,250
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 309 นำยนิพนธ์ บุรำณวัตร 6011011448007 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 310 นำงสำวภัทรมน สมใจ 5911056723024 22,250
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 311 นำงสำวณัฐนันท์ รอดศิลป์ 5911011470069 16,125
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 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 312 นำงสำวศรำวรรณ อินทร์วงษ์ 5911056723029 22,250
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 313 นำงสำวอรณิชำ แซ่ก้ำง 5911011820043 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 314 นำงสำวอรปรียำ ไชยณรงค์ 5911056605008 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 315 นำยอนพัทย์ โยธี 6011056721106 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 316 นำงสำวณัฐนิชำ กิจเกียรต์ิ 5911011470082 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 317 นำงสำวชนำกำนต์ สีช้ำง 6011056721087 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 318 นำยสิทธิชัย เงินย่ิง 5911011448062 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 319 นำงสำวณัฐธิมำธนัน ศรีธัญรัตน์ 5911011806077 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 320 นำงสำวสุภำวรรณ ใจกล้ำ 5911056605040 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 321 นำงสำวสุภำพร จันอ่อน 5911056722012 22,250
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 322 นำยสุพัฒน์ เพียรบำงยำง 5911056160021 22,250
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 323 นำงสำวพิชญำภัค เสรีสวัสด์ิ 6111011820050 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 324 นำยชลธี ไชยวงค์ 5911081721022 22,250
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 325 นำงสำวอภิชำดำ อ้วนศิริ 6111081446010 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 326 นำงสำวหทัยกำญจน์ สุภศร 6111056721043 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 327 นำงสำวจุฑำมำศ มณีรัตน์ 6111022446007 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 328 นำงสำวโสระยำ หล ำผ้ึง 6111022446129 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 329 นำงสำวกมลทิพย์ ขันตยำภรณ์ 6111056160023 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 330 นำงสำวธนวรรณ สุพำที 6111056160046 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 331 นำงสำวชญำนี คงแจ่ม 6111056990010 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 332 นำงสำวธนพร ทีสระคู 6111056990023 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 333 นำงสำวสมัชญำ ปำนค ำ 6111056990056 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 334 นำงสำวอัจฉรำ พลอยพำนิชเจริญ 6111056990044 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 335 นำงสำวกุลิสรำ เสียงล้ ำ 6111056990043 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 336 นำงสำวยุภำวรรณ บัวศรีภูมิ 6111056990109 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 337 นำงสำวฐิติมน โพธิสำร 6111056990072 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 338 นำงสำวจิรำภรณ์ แก้วภู 6111056990096 41,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 339 นำยจตุรภัทร ผัดหน้ำ 6111056990003 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 340 นำยพรชัย เสมศรี 6111056990007 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 341 นำงสำวทิพย์สุดำ ปำนมำ 6111056990073 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 342 นำงสำวฟ้ำใส ละอำด 6111011460047 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 343 นำงสำวนภัสวรรณ ทรงเดชะ 6111011470021 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 344 นำงสำวปำริณีย์ ทรัพย์เย็น 6111011448016 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 345 นำงสำวธิดำรักษ์ ชุมพลรักษ์ 6111056990024 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 346 นำงสำวพรนภัส นิเลิศรัมย์ 6111056990027 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 347 นำงสำวมินลนี ชนม์ญำน 6111056990036 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 348 นำยนพรัตน์ โภคำพำนิชย์ 6111056990004 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 349 นำงสำวปิยธิดำ ทองดี 6111056990026 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 350 นำงสำวธัญรดำ จีวิ 6111011448033 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 351 นำยชัชพงศ์ ชัยสงค์ 6111011448014 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 352 นำงสำวคัทลียำ ประวิเศษ 6111056990094 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 353 นำงสำวณัฐภัค ตระกูลสุ 6111011460032 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 354 นำงสำวปำณิศำ สุดหำ 6111056721057 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 355 นำงสำวกัณณิกำ ทองพูล 6111056721051 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 356 นำงสำวสุวกุล ป่ินเงิน 6111011448004 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 357 นำงสำวณภัทร ทุนเพ่ิม 6111011448008 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 358 นำงสำววิมลสิริ แสงสุข 6111056990046 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 359 นำงสำววริศรำ รุ่งเรือง 6111056721107 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 360 นำงสำวอนุธิดำ นำมนนท์ 6111056990085 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 361 นำงสำวฐิติยำ พิกุล 6111056990076 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 362 นำงสำวนิกำญำ วรนันสิทธ์ิ 6111056990013 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 363 นำงสำววรรณำพร ศรนำรำยณ์ 6111056990017 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 364 นำงสำวชลดำ จันทกรณ์ 6111056990022 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 365 นำงสำววำนิสสำ กล่ินอุบล 6111056990020 41,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 366 นำงสำวอักษรำ บรรเทำ 6111056990080 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 367 นำงสำวปิยะฉัตร วงษ์ธรรม 6111056990098 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 368 นำงสำวเจนจิรำ เจริญแพทย์ 6111056990071 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 369 นำงสำวนริศรำ สมบัติมำก 6111056990048 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 370 นำงสำวฐิติพร ฐิติปัญญำ 6111056990070 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 371 นำงสำวภัทรวรินทร์ ชำลีรินทร์ 6011056721010 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 372 นำงสำวกรพินธ์ุ มำลัยเจริญพร 6111056160014 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 373 นำยสุทธิเดช เอ่ียมกล่ิน 6111011445042 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 374 นำงสำวแอมม่ี ดอลตัน 6111056721112 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 375 นำงสำวจัสมิน กล่ินกำเซ็น 6111056721090 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 376 นำยศักด์ิกรินทร์ พร้อมอ ำไพพงษ์ 6111056160135 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 377 นำยนพเกล้ำ ค ำสด 6111011460006 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 378 นำยมังกร ร่ืนรมย์ 6111056721117 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 379 นำงสำวธณิดำ จันทวี 6111011460086 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 380 นำงสำวสุปริญญำ ไม่วำยมี 6111056990050 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 381 นำงสำวนภัสสร ขวัญมี 6111011470023 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 382 นำงสำวรัชนีกร สุภำรส 6111056990039 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 383 นำงสำวดำรำลักษณ์ ศิริวงศ์ 6111056160007 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 384 นำงสำวอัยเซำะห์ เฮ็งตำแกะ 6111056990079 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 385 นำงสำวปณวรรณ์ ป้ันเพ็ชร 6111011460007 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 386 นำงสำวณัฏฐกำนต์ สังขมำน 6111011445007 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 387 นำงสำวสุรำงคนำ ใจกำร 6111056990002 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 388 นำงสำวทิพย์วรรณ น่วมมำนพ 6111011460035 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 389 นำยนฤพล สุจริตธุระกำร 6011029721014 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 390 นำงสำวสุจิตรำ จันทร์ไม้ 6111011448006 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 391 นำงสำวไอลดำ หลงเก็ม 6111056990078 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 392 นำงสำวกุลชำ แสนภักดี 6111056721093 29,500
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 393 นำงสำวศิวะพร ศรีนำค 6111056990064 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 394 นำงสำวรูมัยยะ สุนันทวงศ์ 6111056990067 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 395 นำงสำวปรียำ งำมวงศ์ 6111011448021 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 396 นำงสำวธันย์ชธรณ์ เอ่ียมประเสริฐ 6111056990042 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 397 นำงสำวภำวิณี พุ่มเล็ก 6111056160079 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 398 นำงสำวจรรยพร ชำยทวีป 6111056160080 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 399 นำยปกรณ์ ศรีเล็กดี 6111011460021 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 400 นำงสำวศศิมำพร ศิริศักด์ิ 6111056990019 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 401 นำงสำวปฏิมำ เจนนภำภัณฑ์กิจ 6111056160027 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 402 นำยปวริศ ทองเอก 5911020660022 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 403 นำงสำวกิตตินภำ ขูทก 6111056721121 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 404 นำงสำวภัทรชยำกรณ์ พรหมท้ำว 6111056990097 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 405 นำงสำวณัฐธยำน์ โสภำภำค 6111056605011 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 406 นำงสำวชลลดำ ภูยำดำว 6111011460094 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 407 นำงสำวอัศรัญญำ ฝ่ำยสงฆ์ 6111011460072 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 408 นำยสหรัถ ตรงโยธิน 5911056721134 22,250
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 409 นำงสำวจิรำวรรณ รอไกรเพชร 6111050721018 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 410 นำงสำวปุณยำพร ลมลอย 6111011446030 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 411 นำงสำววรัญญำ แสงบุตร 6111056721076 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 412 นำงสำวกนกอร เกียรติจรุงพันธ์ 6111022446034 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 413 นำงสำวธันยพร ลัคนำลิขิต 6111011446007 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 414 นำงสำวยุภำพร โสสีทำ 6111011446039 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 415 นำงสำวเหมือนฝัน จินดำรักษ์ 6111011446049 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 416 นำงสำวญำดำรัตน์ แสงใส 6111011446004 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 417 นำยชัยวัฒน์ ริมสมุทร์ 6111011446047 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 418 นำยอธิพัฒน์ วัฒนกนกธรรม 6111011446034 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 419 นำยชิษณุชำ เท่ียงพุ่ม 6111050721039 29,500



Page 85 of 98

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 420 นำงสำวบุษบำ เอกโอภำส 6111050721006 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 421 นำงสำววรำงคณำ แสนกล้ำ 6111050721016 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 422 นำงสำวอำรียำ ชำค ำมูล 6111022446033 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 423 นำงสำวหรรศมน สิทธะเมธำ 6111056160098 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 424 นำงสำวเบญญำภำ พิทักษ์ศิลป์ 5911050721073 22,250
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 425 นำงสำวกนกวรรณ อำฒยะพันธ์ุ 6111011460013 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 426 นำงสำวนีรนำถ สำยบุญยัง 6111022446092 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 427 นำยชำนนท์ บุญนุ่น 6111056160100 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 428 นำงสำวชนกสุดำ ผลย่ิง 6011011446028 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 429 นำงสำวภัทรำพร สุขตลอดกำล 6111022446045 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 430 นำงสำวธันยพร ขม้ินเหลือง 6111011820068 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 431 นำงสำววิริยำ พูนเพ่ิม 6111011446005 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 432 นำงสำววัลค์ุวดี งำมงอน 6111011446011 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 433 นำงสำวจันทกำนต์ แพทย์ขิม 6011050721006 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 434 นำงสำวคำนซำ รัตน์ชู 6111029448002 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 435 นำงสำวณัฏฐ์ชญำ บริบูรณ์วงศำ 6011050721010 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 436 นำงสำวอรยำ เอียดปำน 6111029448004 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 437 นำงสำวณัฐำภรณ์ คุ้มไข่น้ ำ 6111011460019 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 438 นำงสำวลภัสษำ อ้นบู่ 6111011446041 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 439 นำงสำวปุณิกำ ไชยพันธ์ 6111011446025 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 440 นำงสำววริศรำ ภักดีวนิชพงค์ 6111011806034 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 441 นำงสำวปำนตะวัน พรมบุตร 6111011445101 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 442 นำงสำวอรอุมำ ย้ิมเนียม 6111056721160 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 443 นำยกวิน เอมโอด 6111056721146 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 444 นำงสำวธนพร ขจรไพศำล 6111056721140 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 445 นำงสำวเบญจพร ค ำพิลำ 6111056990117 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 446 นำงสำววนำรี ดวงประทุม 6111056990129 41,000
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 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 447 นำงสำวณัฐธินี เกิดผล 6111011460059 26,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 448 นำงสำวณัฐริดำ จิตริต 6111011820004 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 449 นำยวุฒิพงษ์ เนียมขันธ์ 6111011820061 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 450 นำงสำวชนิสรำ ศรชัย 6111011460096 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 451 นำงสำวบงกช ถำนะ 6111011460088 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 452 นำงสำวนิภำภรณ์ ขวัญอ่ำงทอง 6111056990123 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 453 นำงสำวจิตรกัญญำ นนท์แสง 6111011470056 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 454 นำงสำวภูวรี กุลศรีประเสริฐ 6111056721017 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 455 นำงสำวพัชรพร ปิยะวงษ์ 6111011460093 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 456 นำงสำวประพิมพร พุดไทย 6111011460097 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 457 นำงสำวศุภิสรำ แสงครุฑ 6111056990101 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 458 นำงสำวธัญชนก แซ่เตีย 6111011806005 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 459 นำงสำวปภัสรำ สีหำรำช 6111011660007 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 460 นำงสำวปำริชำติ ยศทอง 6111011445085 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 461 นำยณัฐดนัย มำคงเฮียง 6111056721169 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 462 นำงสำวพรนภำ ส ำเภำนนท์ 6111011460025 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 463 นำงสำวสิริกร อยู่ยัง 6111011460101 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 464 นำงสำวณัทภัค สุโพณะ 6111011820047 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 465 นำงสำวพิริยดำ จุ้ยกระโทก 6111011448058 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 466 นำงสำวกรรณิกำร์ ปัดค ำ 6111011448078 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 467 นำงสำวสุธิกำญ มีล่อง 6111011445053 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 468 นำงสำวนริศรำ แก้วคง 6111011448070 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 469 นำงสำวสรัญญำ ประเสริฐศรี 6111011660016 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 470 นำงสำวธัญญลักษณ์ แน่นพิมำย 6111056990093 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 471 นำยปุริม ภูมิวนำ 6111011660013 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 472 นำงสำวสลิณำ ชัยจีน 6111011820023 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 473 นำงสำวสุฟ้ำ ธำนีวรรณ 6111011820018 20,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 474 นำยธิเบศ กุลพักตรพงษ์ 6111011660014 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 475 นำงสำวธนัชพร เฉลิมวัฒน์ 6111011820052 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 476 นำงสำวปิยะธิดำ พ.ศ.สร 6111056990103 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 477 นำงสำวเบญจวรรณ เวียงเหล็ก 6111056721145 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 478 นำงสำวชนิสรำ แก้วมณี 6111011470057 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 479 นำยเกริกพล กุศลมำก 6111011448052 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 480 นำยดนุชภร เสนำอำจ 6111011820025 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 481 นำงสำวเบญญำ สืบจำกศรี 6111011820045 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 482 นำงสำววำสนำ พงษ์ธนู 6111011445057 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 483 นำงสำวศิริขวัญ มุ่งน ำตระกูล 6111011445102 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 484 นำงสำวภัทรียำ กัปโก 6111056990118 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 485 นำงสำวอมินทรำ ธีระวรรประเสริฐ 6111056605048 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 486 นำงสำวสุทธิดำ อรัญมำลำ 6111011470046 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 487 นำงสำวรชยำพร เกตุรำมฤทธ์ิ 6111011820017 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 488 นำงสำวนิรมล มณีพงษ์ 6111056990125 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 489 นำงสำวสุธำศิณี จึงแสนสุข 6111011470032 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 490 นำงสำวจิรวรรณ ซำมำตย์ 6111056721025 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 491 นำงสำวศิริลักษณ์ ศรีบุญเพ็ง 6111011820058 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 492 นำงสำวพีรยำ ค ำเพรำะโสตร์ 6111011445098 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 493 นำงสำวกิติยำภรณ์ ปรีชำ 6111011806042 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 494 นำงสำววิชุอร ภิบำลสิงห์ 6111056990102 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 495 นำยธนพล มีบุญ 6111050721040 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 496 นำงสำวนันท์นภัส บินวำชิด 6111011806040 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 497 นำงสำววรรณนิศำ แซ่เอ็ง 6111011470047 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 498 นำงสำวมิถุนำ พงศำกูลสมบัติ 6111011820034 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 499 นำยกิตติพงศ์ ตำค ำ 6111056160138 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 500 เด็กหญิงนันจำ วงษ์ศรีดี 6111011820054 20,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 501 นำยธนวัฒน์ อำจปำสำ 6111011470044 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 502 นำงสำวปภำนัน แซ่เฮ้ง 6111011445061 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 503 นำยพชธกร อินทร์โส 6111011445071 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 504 นำงสำวนันทพร ม่ันคง 6111056721074 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 505 นำงสำวปรียำภัทร ชัยทัศน์ 6111011445040 26,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 506 นำงสำวกำนต์ธิดำ เทียนสุวรรณ 6111011660015 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 507 นำงสำวรติ พิณโย 6111056721072 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 508 นำงสำวชมพูนุช เมืองซอง 6111011448079 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 509 นำงสำวนุชนำรถ เจริญพำสุข 6111011448069 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 510 นำงสำวจินต์จุฑำ ธัญญกำร 6111056990104 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 511 นำงสำวธำรีรัตน์ เหล็กเพชร 6111011448057 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 512 นำยเกริกระวี ศรีสุข 6111011445037 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 513 นำงสำวธันย์ชนก พูลพิพัฒน์ 6111022446125 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 514 นำงสำวอัยยภัทร์ ไพศำลบุรมณี 6111011470034 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 515 นำงสำวรัตนำ รัตนมังคละ 6111011806017 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 516 นำงสำวพรทิพย์ สกุลมงคลชัย 6111011448062 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 517 นำยธีรนัย เกียรติอำธำรชัย 6111056721161 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 518 นำงสำวศยำมล เพลินจิตร 6111056605010 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 519 นำงสำวณัฐนันท์ พรหมวิมำนรัตน์ 6111011448054 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 520 นำงสำวธัญลักษณ์ โสภำสพ 6111011460054 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 521 นำงสำวสุทธิดำ อำสำกุล 6111022446063 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 522 นำยวิชำน สมบูรณ์นำวิน 6111011660008 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 523 นำงสำวณัฐธิดำ ภักดีก ำจร 6111056990068 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 524 นำงสำวณัฐชยำ จันทร์ซ้ำย 6111011460083 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 525 นำยพิษณุ ศรีโยธี 6111056721067 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 526 นำงสำวธญำนี ประคองภักด์ิ 6111056160113 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 527 นำงสำวสุพรรณณิกำร์ สละภัย 6111056605008 24,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 528 นำงสำวจิรำวรรณ สุวรรณะ 6111056605047 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 529 นำงสำวนฤมล ประวิเศษ 6111022446120 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 530 นำงสำวอำทิตยำ ส่วนลำ 6111011470035 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 531 นำงสำวจริดำ อุระงำม 6111056990045 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 532 นำยธีรนัย ด่ิงแก้ว 6111011448040 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 533 นำงสำวสโรชำ ยอดย่ิง 6111011448032 26,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 534 นำงสำวใบเงิน อรชร 6111056160057 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 535 นำงสำวสุริยำวดี ย้ิมสรวล 6011022446278 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 536 นำงสำวม่ิงกมล จงรักษ์ 6111011470048 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 537 นำยรัฐธรรมนูญ อ่อนธนู 6111056160120 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 538 นำงสำวมนธิดำ ศรีจันทร์ผ่อง 6111011448074 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 539 นำงสำวจิดำภำ เน่ืองจำกหม่ืน 6111011470058 19,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 540 นำงสำวช่อฟ้ำ ไชยเนตร์ 6111056160136 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 541 นำงสำวช่อผกำ กล่อมปัญญำ 6111011460076 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 542 นำงสำวกัญญำรัตน์ นำมโคตร 6111011448001 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 543 นำงสำวจิรำภรณ์ วำสนำเชิดชู 6111011660020 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 544 นำงสำวกชกร กุลทอง 6111011446055 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 545 นำงสำวสุกันยำวดี แย้มกระโทก 6111011446052 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 546 นำงสำวมนธิชำ ศรีจันทร์ผ่อง 6111011448073 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 547 นำงสำวกัลญำรัตน์ ดวงประทีป 6111081721023 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 548 นำงสำวผกำวรรณ แซ่เจ่ีย 6011050721017 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 549 นำงสำวศิวรักษ โกมลสินธ์ 6111011445034 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 550 นำยวรำนนท์ ค ำแหวน 6111056160053 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 551 นำงสำวปำณิสรำ น่ิมสุวรรณ 6111011445015 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 552 นำยธีรพงศ์ อินทร 6111056721078 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 553 นำงสำวอมรรัตน์ แดงอุบล 6111056160048 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 554 นำงสำวสุชำนำถ น่ิมคง 6111011448017 20,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวกฤติกำ เส็งสำย 6111081446006 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 2 นำงสำววันชินี เหลืองท ำเหมือน 5911011470039 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 3 นำงสำวปัทมพร โพธำ 6011056990032 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 4 นำยกำนต์ โพธิดอกไม้ 6111050721011 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวดุจจำ ค ำผุย 6111011445100 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 6 นำงสำวธนภรณ์ วงษ์ไพศำล 6111056721052 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 7 นำยพิพัฒนะพงษ์ ธีรำกิจ 6111056160026 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 8 นำยอรรณพ สมศรี 6111050721030 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 9 นำยพงศ์พิพัฒน์ บุญสม 6111050721025 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 10 นำงสำวทิพย์สุดำ ฉำยข้ิม 6111050721008 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวเบ็ญจมำศ ชัยทอง 6111022446140 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 12 นำงสำวณัฏฐำ ชำติพรต 6111011445091 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 13 นำงสำวชนิกำนต์ พำระหำด 6111056990040 41,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 14 นำงสำวกนกพร มูลสุวรรณ 6111011660022 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 15 นำยกิตติชัย ย่ีสิบแสน 6111081446008 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 16 นำงสำวพิชญำนิน จอนมำ 6111050721035 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวสุมนจันทร์ วังรำช 5811080320004 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 2 นำงสำวสุวธิดำ ฟองอินตำ 5811081320018 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 3 นำงสำววรรษรัตน์ ประเสริฐแก้ว 6011022446058 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 4 นำงสำวสรชำ ทองเงิน 6011022446194 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวพรธิณี เจริญแพ่ง 6011011445019 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 6 นำงสำวปดิษฐ์พร ทัพละคร 6011022446120 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 7 นำงสำวศุภรัตน์ สันติสงวน 6011022446273 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 8 นำงสำวอัจฉรำ แสงกัน 6011022446217 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 9 นำงสำวณัฐกุล ชูช่วย 6011022446027 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 10 นำงสำวณิชกำนต์ สมทิพย์ 6011022446055 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวกษมำ พิมพ์เสน 6011022446244 24,100
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          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
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หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 12 นำงสำวณัฐนรี บรรจงรักษ์ 6011050160008 24,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 13 นำงสำวธนัญญำ มีแสง 6011022446221 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 14 นำงสำวมำริสำ พรหมชำติ 6011022446021 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 15 นำงสำวสุภัค พิกุลเทพ 6011022446068 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 16 นำงสำวพิจิรำ เครือแก้ว 6011022446151 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 17 นำยธนำกรณ์ มีสมบูรณ์ 6011022446293 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 18 นำงสำวสิทธิณี รักหำบ 6011022446164 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 19 นำงสำวจินดำรัตน์ พิมสะกะ 6011022446187 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 20 นำงสำวนุสรำ ประดำพล 6011022446143 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 21 นำงสำวนพวรรณ คชเดช 6011022446216 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 22 นำงสำวภำรดี เลิศธนำกิจ 6011022446157 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 23 นำงสำวณัฎฐณิชำ กองเกตุ 6111022446135 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 24 นำงสำวศิริลักษณ์ สวัสด์ิผล 6211056990037 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 25 นำงสำวอำทิตยำ น้อยสำรี 6011022446186 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 26 นำงสำวนริศรำ กำหำ 6111022446102 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 27 นำยวัชรพงษ์ คงม่ัน 6111081721010 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 28 นำงสำวนฤมล ทองวิมล 6111022446023 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 29 นำงสำวอนัญญำ ฉุยฉำย 6111022446068 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 30 นำงสำวเกษสุดำ อันนอก 6111022446037 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 31 นำงสำวกนกวรรณ์ รัตนำวิล 6011022446305 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 32 นำงสำวกัญญำรัตน์ ยังรอด 6011022446146 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 33 นำยทิวัตถ์ แสงเพ็ชร 6111022446047 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 34 นำงสำวธิดำรัตน์ ทองวัน 6111022446019 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 35 นำงสำวรักตำภำ คตพเนำว์ 6111022446069 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 36 นำงสำวพรนภำ ทิพย์หิรัญ 6111022446108 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 37 นำงสำวจิดำภำ สดับรส 6111022446122 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 38 นำงสำวเมยำวี สุขผสำร 6111022446103 24,100
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       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 39 นำงสำวอำริยำ สิงสำโร 6111022446126 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 40 นำงสำววิรินทร์ญำ อธินนท์นิธิพร 6111022446139 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 41 นำงสำวสุปรียำ น่ำชม 6111022446044 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 42 นำงสำวกนิษฐำ อินทรพรหม 6111022446075 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 43 นำงสำวณัฐฐินันท์ เกยรัมย์ 6111022446025 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 44 นำงสำวกัลยรัตน์ ผุดผำย 6111022446106 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 45 นำยอลัน ภูมิณรงค์ 6111022446142 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 46 นำงสำวธนพร แก้วปัญญำ 6111022446144 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 47 นำงสำวกนกณัฐ จตุรักษ์สมัย 6111022446077 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 48 นำงสำวพอหทัย ศรีรำจันทร์ 6111022446016 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 49 นำงสำวศศิกำนต์ ปำนอินทร์ 6111022446062 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 50 นำงสำวชนิกำนต์ หิรัญสินสุนทร 6111022446017 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 51 นำงสำวปลำยฟ้ำ แหวนวงษ์ 6111011445030 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 52 นำงสำวอริษำ วงศ์พยัคฆ์ 6111022446130 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 53 นำยธนบดี แต้สุจิ 6111050721042 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 54 นำงสำวพิชำมญธ์ุ เพียงล้ิม 6011022446069 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 55 นำงสำวจิรำกรณ์ สรมหำจันทร์ 6111022446148 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 56 นำงสำวลลิตำ ค ำเลิศ 6111022446132 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 57 นำยศิรวีร์ พร้อมวงศ์ 6111050721017 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 58 นำงสำวกำนต์รวี วงศ์ศิริทัศน์ 6111056721167 29,500
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 59 นำงสำวพรชิตำ ด ำรัส 6011011460021 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 60 นำยอำซีซ นันท์คณำนนท์ 5911056723026 22,250
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 61 นำงสำวบุณฑริกำ ฉำยำวัฒนะ 6111011820048 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 62 นำยวิทิต ขุนศรี 6011056605001 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 63 นำงสำวนภำพร บุญสอน 6111056731002 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 64 นำงสำวจุฑำรัตน์ เรืองพรหม 6111011460100 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 65 นำงสำวณิชนันท์ บุญส่ง 6111056990081 41,000
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 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 66 นำงสำวธนัชชำ ไกรสยมพร 5911011820057 16,125
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 67 นำงสำวธัญญลักษณ์ วงษ์เงิน 6111011806026 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 68 นำงสำวธัญยรัตน์ ศรีเมืองบุญธำดำ 6111011820053 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 69 นำยภำณุวัฒน์ นนทำรักษ์ 6111056605017 24,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 70 นำงสำวศรัลยำ กระจ่ำงอรรถชัย 6111011806011 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 71 นำงสำวชำลิณี หทัยธระ 6111011820059 20,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 72 นำงสำวณัฏฐณิชำ ไวทยกุล 6211011446024 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 73 นำยสิรภพ เจนนุวัตร 6211011446047 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 74 นำงสำวรัตนำภรณ์ เล็บขำว 6211011446013 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 75 นำยธนโชติ สำรเสนำ 6211011446014 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 76 นำงสำวภัทริน เข็มมำลัย 6211011806028 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 77 นำงสำวศุภนุช ค ำศิลำ 6211056990007 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวธันยธรณ์ เสมอเช้ือ 6211022446016 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 2 นำงสำวพรหมกรณ์ บุญมำ 5911022446244 22,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 3 นำงสำววณิชยำ อินปัญญำ 6011022446306 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 4 นำงสำวภูริมำศ ศรีบุรมย์ 6011022446308 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 5 นำงสำวศิรินภำ หอมนำน 6011022446283 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 6 นำงสำวยุรดำ สำครขันธ์ 6011022446312 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 7 นำงสำวป่ินประภำ สีดำพงษ์ 6011022446307 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 8 นำงสำวเกวลิน พุฒหอม 6211056990079 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 9 นำงสำวนนทิดำ ลิขนะพิชิตกุล 6211011806027 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 10 นำงสำวสิรินทรำ ผลจันทร์ 6211056990052 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 11 นำงสำวฐิติพร แสงเวช 6211022446043 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 12 นำงสำวสุพรรษำ อิวชำวนำ 6211022446167 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 13 นำงสำวสุมำลินี อ่อนเกล้ียง 6111022446072 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 14 นำงสำวนัสจิรำนันท์ สุขบรม 6211011460081 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 15 นำงสำวเจนนิศำ บัวอ่ ำ 6111011446019 24,100
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 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 16 นำงสำวหัสวรรณ วีระศักด์ิ 6111022446054 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 17 นำงสำวนัทธมน แจ่มใส 6211022446269 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 18 นำงสำวปภำวรินทร์ ล้นทม 6211022446164 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 19 นำงสำวกมลพรรณ สีทำ 6211022446244 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 20 นำงสำวชลิดำ พลนำคู 6211022446295 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 21 นำงสำววิภำสิณี คุ้มไข่น้ ำ 6211022446296 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 22 นำงสำวกัญญำอร คงจันทร์ 6011022446035 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 23 นำงสำวศุภณัฐ สุขใส 6111022446003 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 24 นำงสำวธัญชนก สระพรหม 6111022446097 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 25 นำงสำวศรสวรรค์ แก้วเหลำ 6211022446237 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 26 นำงสำวอริสรำ แก้วทองหล่อ 6211022446220 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 27 นำงสำวนิศำมณี ใจภูมิ 6211022446264 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 28 นำงสำวพนิดำ ธรรมชำติ 6211022446102 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 29 นำงสำวนันทิรำ เกตุนำค 6211022446090 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 30 นำงสำวชนิสรำ รัตนกระจ่ำง 6211022446093 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 31 นำงสำวนันทณัฐ ภัทรเกษวิทย์ 6211022446078 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 32 นำงสำวญำณิศำ วงษ์ชมภู 6111022446067 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 33 นำงสำวพิชญำนิน แก้วประชำ 6211022446289 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 34 นำยพันธวัฏส์ คงคะจันทร์ 6211022446005 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 35 นำงสำวจันทร์จิรำ วัดชุม 6211022446283 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 36 นำงสำววิภำภรณ์ วชิมำเภท 6211022446021 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 37 นำงสำวสุนิษำ แสงจันทร์ 6211022446028 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 38 นำงสำวภัทรนันต์ ปัญญำยงค์ 6211022446267 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 39 นำยจิรภัทร มะพันธ์ 6211022446007 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 40 นำยวุฒิชัย ทวีวรรณ 6211022446116 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 41 นำงสำวอำริตำ ช่วยบ ำรุง 6211022446204 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 42 นำยปิยรักษ์ ปิยสินทรัพย์ 6211022446189 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 43 นำงสำวมลสิชำ แจ้งธรรม 6211022446249 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 44 นำงสำวธัญพัฒน พันธ์แก้ว 6211022446063 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 45 นำยโชตินรินทร์ โชติอินทรพงศ์ 6211022446067 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 46 นำงสำวธัญวรัตน์ คงสิลำ 6211056990095 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 47 นำงสำวกนกวรรณ บุญธรรม 6211056990061 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 48 นำงสำวชฎำธำร ศรีหำตำ 6211056990099 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 49 นำงสำวชุตินันท์ สุวรรณศรี 6211056990092 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 50 นำงสำวภณิดำ ทองแม้น 6211056990068 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 51 นำงสำวปรำณปรียำ สนเล็ก 6211056990080 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 52 นำงสำวธนำภำ ม่วงงำม 6211056990069 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 53 นำงสำวพิชชำภำ เพ็งทอง 6211022446324 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 54 นำงสำวจีรนันทน์ โชคบรรฑิต 6211056990012 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 55 นำงสำวธันย์ชนก อัศวโสวรรณ 6211056990025 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 56 นำงสำวศศิปรียำ พิกุลศรี 6211056990020 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 57 นำงสำวถวัลรัตน์ โกเฮง 6211056990002 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 58 นำงสำวศิริภัทรำณ์ โคตรค ำหำญ 6211056990013 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 59 นำงสำวธิดำรัตน์ โสมะเกตุ 6211056990045 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 60 นำงสำววรำภรณ์ รอดสถิตย์ 6211011460023 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 61 นำงสำวมุทิตำ บุญวงศ์ 6211056990039 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 62 นำงสำวปรำงค์ทิพย์ สีทำวัน 6211056990049 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 63 นำงสำววณิชฌำ ด ำริห์ 6211011806040 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 64 นำงสำวกรรณิกำร์ สูญไธสง 6211056990027 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 65 นำงสำวธัญญำรักษ์ นำมพันดุง 6211056605009 31,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 66 นำยณยศ สะตะ 6211011460083 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 67 นำงสำวกัญญำวีร์ จิตร์ถำวรมณี 6211011820030 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 68 นำงสำวสิริพักตร์ ทักเกษร 6211022446331 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 69 นำงสำวบุศรัตน์ เถรี 6211056605011 31,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 70 นำงสำวพรรณนิภำ เบ้ียเล่ียม 6211011460040 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 71 นำงสำวภัทรศยำ สุขจ ำนงค์ 6211011806014 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 72 นำงสำวสิรินรำกร รัตนะวัน 6211056990009 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 73 นำงสำวปิยะฉัตร ศรีดี 6211011820031 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 74 นำงสำวณัฐริกำ สุขส ำรำญ 6211011460010 27,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 75 นำงสำวสโรชำ เจริญผล 6211056990043 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 76 นำยพัชรกัญญ์ บุญเชิด 6211056990081 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 77 นำงสำวอภิชญำ เพชรขัน 6211056990040 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 78 นำยศิริพงษ์ บุตรภักดี 6211011660002 31,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 79 นำยปรัชญำ เฉลิมมีกล 6211011660009 31,600
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 80 นำงสำวกฤดิญำดำ สุคนทะรัตน์ 6211022446092 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 81 นำงสำวนัทธมน ช่วยเรือง 6211022446152 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 82 นำยภำนุวัฒน์ ทัสจันทร์ 6211022446241 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 83 นำยพีรธัช กำวชู 6211022446345 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 84 นำงสำวฤทัยรัตน์ รอดนุช 6211022446085 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 85 นำงสำวศิริวรรณ์ ภิรมย์เปรม 6211022446178 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 86 นำงสำวศิรินภำรัตน์ มุสิกพันธ์ 6211022446188 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 87 นำงสำววิรำกำนต์ เข่ือนแก้ว 6211022446318 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 88 นำงสำวกชชมพู พรหมใจ 6211022446149 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 89 นำงสำวศรัณย์พร ชูศรี 6211022446303 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 90 นำงสำวปุษยำ วิลัยรัตน์ 6211022446311 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 91 นำงสำวอิศรำภรณ์ คูณสุข 6211022446142 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 92 นำงสำวโรสดียำนำ ทองค ำชู 6211022446212 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 93 นำงสำวมำริสำ เกษมสุข 6211022446019 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 94 นำงสำวมนัสชนก สุขรี 6211022446179 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 95 นำงสำววัชรำภำ ดีอำรมณ์ 6211022446182 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 96 นำงสำวสำธิตำ เม่นคง 6211022446058 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 97 นำงสำวกรรณิกำ แก้วม่ิง 6211022446225 31,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 98 นำงสำวณชัญญณัฎฐ์ สิริเพชรโชค 6211022446338 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 99 นำงสำวจณิสตำ ทองน้อย 6211022446002 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 100 นำงสำวทัยเนตร วงศ์รุจิโรจน์ 6211022446009 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 101 นำยเพ็ญเพชร นุ่นกลับ 6211022446069 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 102 นำงสำวชนำภำ สุวรรณวงศ์ 6211022446273 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 103 นำงสำวศศิวิมล สมอำรยพงศ์ 6211022446041 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 104 นำงสำวธันยพร หลักชัย 6211022446046 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 105 นำยนิรุตน์ อยู่ไทย 6211022446042 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 106 นำงสำวณัฏฐณิชำ มูลเพ็ชร 6211022446210 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 107 นำยภูมินทร์ รัตนโชติ 6211022446086 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 108 นำยช ำนำญ วิเศษสิงห์ 6211022446335 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 109 นำงสำวพลอยปภัส บุญมี 6211022446061 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 110 นำยกิตติธร จุลิวรรณลีย์ 6211022446129 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 111 นำงสำวพัณณิตำ นำคนำคำ 6211022446196 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 112 นำงสำววนิดำ งำมเจริญ 6211022446337 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 113 นำงสำวณัฐธิดำ ภูมิประเสริฐ 6211022446146 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 114 นำยปำนเทพ สัจเขต 6211022446071 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 115 นำงสำวกำรษฎำ ห้วยหงษ์ทอง 6211022446341 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 116 นำงสำวอำริสำ ทวีศรี 6211022446308 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 117 นำงสำวปิยธิดำ มำบัณฑิต 6211022446185 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 118 นำงสำวศรีสุดำ บัวทิพย์ 6211022446054 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 119 นำยพัชรพล ศิริพันธ์ 6211022446158 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 120 นำยอนันต์เทพ ขำวมีสี 6111022446131 24,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 121 นำงสำวประศมำ เมืองมุงคุณ 6211022446047 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 122 นำงสำวสิรภัทร ไชยโยธำ 6211022446108 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 123 นำงสำวสลินรัตน์ บุญช่วย 6211022446094 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2562
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ให้นักศึกษำติดต่อรับใบเสร็จค่ำเทอม 1/2562 ท่ีกองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1

         1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษำเข้ำระบบบริหำรกำรศึกษำท่ี https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู 
“ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ”   ไปท่ี รำยกำรขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพ่ือ พิมพ์รำยงำน ออกมำเขียนรำยละเอียด และเตรียมเอกสำร
ตำมใบค ำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน ำใบค ำร้องขอรับเงินคืนจำกบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อำคำร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องกำรเงิน) 
เพ่ือให้กองคลังด ำเนินกำรคืนเงินค่ำเทอมให้นักศึกษำผู้กู้ทำงบัญชีธนำคำรตำมท่ีนักศึกษำผู้กู้ได้ส่งเอกสำรไป

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือโทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 124 นำงสำวเกณิกำ กล่อมจิตร 6211022446219 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 125 นำงสำวชนกนันท์ แซ่ต่ัน 6211022446172 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 126 นำงสำวชนำภัทร เปียศรี 6211022446307 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 127 นำงสำวเบญจรัตน์ ขุนทอง 6211022446343 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 128 นำงสำวพรลดำ กัลยำ 6211022446235 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 129 นำงสำวปนัดสญำ ชุมพรำม 6211022446240 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 130 นำงสำวอภิชญำ เวชบรรพต 6211022446315 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 131 นำงสำวปิยฉัตร สงรักษ์ 6211022446040 31,100
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 60 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวปิยธิดำ เส็งหลวง 5911029448010 17,350
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 61 ล ำดับท่ี 1 นำงสำวญำณี หวังประพิณ 6211056990056 48,000
กรอ. 2562/1 รุ่นท่ี 61 ล ำดับท่ี 2 นำงสำวณัฐวิมล เครือศิลป 6211056990026 48,000


