
หนา้ที ่1 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.85 นายคีรี เศรษฐวายุ 6011012760038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์  ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

       4. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 โทร 02-2445199  ได้ต้ังแต่วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 เวลา 
8.30-16.30 น. ปิดพักเท่ียงเวลา 12.00-13.00 น.  ในวันเวลาราชการ

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4

 เร่ือง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน า ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯ ประจ าปี 2563

       1.   รายเก่าต่อเน่ือง ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4  น าเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจ าปี 2563 ส่ง
ตามท่ีอยู่ท่ีนัดนักศึกษาไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา
 2563"

       2.  รายเก่าท่ีเว้นกู้ในปีการศึกษา2562  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4   ส่ง "เอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอ
กู้ยืมฯประจ าปี 2563 " ทางไปรษณีย์ ส่งถึง  คุณบุษกร โต๊ะท่ี 6 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-244-5199 ภายในวันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63  โดยให้ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-รายเก่าเว้นกู้ - ช่ือ 
นามสกุล "  ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม. -รายเก่าเว้นกู้-นายขจร มีมานะ

       3. รายใหม่  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4   ส่ง "เอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจ าปี 2563 " ทาง
ไปรษณีย์ ส่งถึง  คุณบุษกร โต๊ะท่ี 6 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300 โทร 02-244-5199 ภายในวันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63  โดยให้ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-รายใหม่ - ช่ือ นามสกุล "  ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทาง
ไปรษณีย์ เช่น   กทม. -รายใหม่-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่2 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.86 นางสาวสุทธิดา โพธ์ิทอง 6011012760018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.87 นายวัฒนา สุขใย 6211056725025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.88

นางสาววิรัญญา ศรีบุญ
เรือง

6111011809004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.89

นางสาวสุกัญญา ประยูร
ทรัพย์

6111011820013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่3 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.90 นายสุวิชาน ศรัทธาคม 6111011802048

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.91

นางสาวกานต์ชนก โคตร
นัวะ

6211011814039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.92

นางสาวมธุพร เฮงสิริธนะ
ชัย

6211056724001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.93

นางสาวกนกวรรณ อาษา
ธง

6211056990035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่4 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.94 นางสาวภัศราภรณ์ สืบศรี 6211011448047

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.95 นางสาวมายดา มาโนช 6211011448015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.96

นางสาวอรปรียา คุ้มสระ
พรม

6211011553048

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.97 นายภูมิศักด์ิ บุตรอ าคา 6111011570031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.98 นางสาวณัฐวดี ทารถ 6211011814004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.99 นางสาวมลฤดี หมวกพ่วง 6211011796027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.100

นางสาวจารุวรรณ ปล้ืม
ยุทธ์

6211056605003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.101

นางสาวประภาพร ขุน
สุนทร

6111011480004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่6 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.102

นางสาวณิชารีย์ เอ้ือ
อารีย์บุญ

6011011470038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.103

นายเอกสุวัชร์ จิง
ประเสริฐนิล

6111056721159

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.104

นางสาวอณัศยา ศิริพร
สวรรค์

6111056724005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.105 นางสาวปนัดดา ไชยศรีสุข 6111056160097

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.106

นางสาวลักษิกา บุญญะ
เสนีย์

6111011661001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.107 นายอัครพนธ์ เพ่ิมต่อศักด์ิ 6111011802051

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.108 นางสาวปุญญิศา สันติภาพ 6211011447005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.109

นางสาวสุภาพร ศิริโสภิ
ตกุล

6211011445019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.110 นางสาวกฤษณา ขันติกูล 6211011448029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.111 นางสาวกฤติยา วงษ์แสง 6111011460034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.112

นางสาวชญาลักษณ์ ราช
มณี

6111011806049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.113 นายชญานิน รุ่งวิกรัยสกุล 6211011940009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.114

นางสาวสุภิญญา สนิท
โกสัย

6211011570012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.115 นายศุภกฤต นีระวงค์ 6111056990057

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.116 นายพงศ์ศกรณ์ สินะวัฒน์ 6211011660012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.117 นางสาวอารยา แสนโคตร 6011011553010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.118 นางสาวกังสดาล แซ่ต้ัง 6011011796014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.119 นางสาวณัฐชา หอมฟุ้ง 6011011320004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.120

นางสาวประภาสิริ อาษา
วิเศษ

6011011802002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.121 นางสาวฑาริกา นวลรักษา 6011011805007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.122 นางสาววินตา กาเรวาล 6011011814008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.123 นายณัฐภูมิ วุฒิ 6111011445094

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.124 นายณัฐพล พ่ึงดี 6011012760023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.125 นางสาวกฤษณา แซ่ก้วย 6111011540042

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.126 นางสาวกัญญณัช สุขวิจิตร 6011011320006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.127 นางสาวจิตตาพัณ ป่ินสุข 6111056721045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.128 นายศุภชัย เหลือสง่า 6111011460044

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.129

นางสาวสุกัญญา ก่อวงศ์
พินิจกุล

6111011448053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.130 นางสาวภัทรา โตสุขโข 6211011820040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.131

นางสาวธมนวรรณ ด้วง
หิรัญ

6111011814013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.132

นางสาวภัคจิรา ขลังธรรม
เนียม

6111056721022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.133 นายวีรวิทย์ ทะนะลัย 6211056724015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.134 นายธนกร ธนาสุทธิเสรี 6111011445099

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.135 นางสาวณิชาภัทร บุญมาก 6111011340052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.136 เด็กหญิงภาสิณี ชูเกษร 6111011570004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.137

นางสาวจุฑารัตน์ พิสุทธิ
พงศ์

6211011446044

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.138 นางสาวอริศรา ส่องศรี 6111011445064

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.139 นางสาวสุกัญญา ป้อมแก้ว 6211056160032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.140 นางสาวอาทิตติยา ผดุงก่ิง 6211011570039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.141

นางสาวปาราวตี แช่มพุฒ
ซา

6211056605027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.142 นายพลสันต์ เลิศศรี 6211011448041

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.143 นางสาวนิศานาถ พันธุมี 6211011320004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.144

นางสาวณัฏฐ์จิรา 
อุกฤษฎ์ิชินภัค

6211056721026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.145

นายณฐภัทร อัครพาณิช
โชติกุล

6211056725017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.146 นายนนทกร รักสันชาติ 6211011767011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.147 นางสาวชนาภา นามศรี 6211011480002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.148 นายวสุ แต้วณิชพร 6211056721087

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.149 นายปรัญชัย สวัสดี 6211056721054

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.150 นายศุภฤกษ์ พรัดมะลิ 6211011001005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.151 นางสาวธิดาพร ศรีบริบูรณ์ 6111011796027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.152 เด็กหญิงนริสรา เกิดช่ืน 6111011553032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.153 นายโจอ้ี บารีโต้ 6111011814028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.154

นางสาวธมลวรรณ ถกล
อดิสัย

6211056721058

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.155

นางสาวกัญญาพร 
สเวกกุลชล

6211011814026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.156 นายธนภัท ต่ายหลี 6211011320002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.157 นายกิตติพงศ์ อินทร์เน่ือง 6211011570022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.158 นายพิทวัส จิรกุลวัฒนกิจ 6111011553014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.159 นางสาวพิชญา อนงค์พร 6211056160020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.160 นางสาวปิยะธิดา มะตัง 6011011340019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.161 นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร 6011011480010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.162

นางสาวกรกมล ภักดีวร
กิจสกุล

6111011445022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.163 นายชัชนันท์ หนันเรือง 6111011805008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.164 นายทักษิณ ลุยจันทร์ 6211011802039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.165 นางสาวชนิดา มาศเล่ียม 6211056990050

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.166

นายเรือรบ ปภัสสรา
กาญจน์

6211056721120

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.167 นางสาวภุมรินทร์ ริเรือน 6011011804021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.168

นางสาวชมลวรรณ สะมะ
แอ

6011056180013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.169 นางสาวณัฐฐา สินธ์ุแก้ว 6111011460099

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.170 นางสาวยุพารัตน์ ฝ้ันต๊ะ 6011011804010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.171

นางสาวมนิตา ลักษมี
วณิชย์

6011011491020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.172 นางสาวพิชามนช์ุ แสนดี 6011011491009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.173

นายมรรคลพล วัฒน
ประสาทพร

6211011448042

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่24 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.174 นางสาวกนกพร อนิรภัย 6111011809023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.175

นางสาวศันศนีย์ เหล่า
แถลง

6111011809042

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.176 นายณัฏฐภูมิ ชมภูจันทร์ 6211011448013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.177 นางสาวกนกพร เดชะ 6211056990070

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่25 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.178

นางสาวธัญภรณ์ อับดุล
เลาะห์

6211011340017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.179 นายพุฒิพงศ์ ภูเดช 6211056721011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.180

นางสาวณัฏฐิกา ตันติ
พิบูลย์

6111056725019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.181 นางสาวกาญจน์ สุนารักษ์ 6011056601013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.182 นางสาวพรอุษา ขุนศรี 6111011553046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.183 นายธนพล สุขุกุมารชาติ 6011011448001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.184 นางสาวมณฑิตา จันที 6011011510001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.185 นางสาววราภรณ์ จันทึก 6111011540001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.186 นายไตรทศ นวลรอด 6011011541022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.187 นางสาวปภาดา บุตรจง 6111011491017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.188

นางสาววัชราภรณ์ พ่อค้า
ช้าง

6111011805004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.189 นางสาวรุจิรา อุยยาหาญ 6111011553072

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.190 นายพิพัฒน์ บัวมัน 6111056721129

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.191

นางสาวปิติกานต์ ผล
สงเคราะห์

6111011491021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.192

นางสาวพรชิตา กิตติธน
อานนท์

6111011553030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.193 นางสาวกิตติญา เกิดโภคา 6111011940009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.194 นายรณชัย พลขุนทด 6111011820041

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.195

นางสาวอติกานต์ วรรักษ์
อักษร

6211011809038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.196 นายอัครวัฒน์ เทพนวล 6211056721035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.197

นางสาวพัทธนันท์ วชิระ
วินท์

6111011460071

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.198 นางสาวรุ่งอรุณ นิคมเขต 6211056725027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.199 นางสาววราภรณ์ ดีบุบผา 6211056990066

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.200 นางสาวมาตุปรียา วิสุวงษ์ 6211011820028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.201 นางสาวปิยวรรณ แย้มเวช 6211056721025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.202 นางสาวกฤษณา ปานภูมิ 6211056725015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.203

นางสาวพฤกษา 
ประเสริฐผล

6211011540029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.204 นางสาวเมษณี ธรรมวิถี 6211011553040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.205

นายศุภวิชญ์ โกศล
จันทรยนต์

6011011541006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.206

นางสาวกัญญพัชร โพธ์ิ
ทอง

6111011553036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.207

นางสาวภรณ์เพชรา 
ภิรมย์ธีรธรรม

6211056721017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.208

นางสาวปัญญามล สรา
รัมย์

6111011553066

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.209

นางสาวธัญญลักษณ์ ใหม่
สาลี

6211056721073

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่33 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.210 นางสาววิทัศนา รักชาติ 6211011814007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.211

นางสาวกัญญวาท อุปนัน
ชัย

6211011796045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.212

นางสาวฐิตาพร อุดม
หัตถการ

6211011445045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.213 นายนนทัต เหิงขุนทด 6111011480045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.214 นางสาวคนึงนิตย์ ข าวงศ์ 6011011814013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.215 นางสาวจารีรัตน์ โสภาผล 6011011809015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.216 นางสาวอารีรัตน์ พันสุรีย์ 6211011820003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.217 นายวีรศักด์ิ ค าภีระ 6111011802014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.218 นางสาวกัญญารัตน์ ต๊ินา 6111011809013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.219

นางสาววิลาสินี มาฝาง
นอก

6211011445047

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.220 นายชลธร บุญอินทร์ 6111056990100

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.221 นายชนาธิป รุ่งอนุวงศ์ 6111011940010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.222 นางสาวณัฐธยาน์ มีคล้ า 6211011460072

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.223 นางสาวมุทิตา ล าภา 6211011820034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.224 นายธนกร แซ่ต้ัง 6211011796023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.225 นางสาวศศิวิมล พลเย่ียม 6211011445033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.226 นางสาวนุชดารี วันหวัง 6211056160061

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.227 นายวศิน ทายะบวร 6211011796022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.228 นางสาวนัฐนัน วรรธกวศิน 6211056990088

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.229 นางสาววิกานดา ศรีวังราช 6111056725014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.230 นายธนานพ ศรีตระกูล 6011012760027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.231 นางสาวพชรพร ผลมีศักด์ิ 6111011445086

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.232 นายศราวุธ คงย่ิง 6011056180003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.233 นางสาวอารดา นิลงาม 6011056180016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.234 นางสาวอรณิช ปรากฎช่ือ 6011011446011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.235 นางสาวณัฐมล ตุ้มเกล 6011011470010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.236

นางสาวศุภาพิชญ์ พงษ์
ประไพ

6011011804013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.237 นายนพณัฐ เภตรายนต์ 6011011491011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.238 นางสาวป่ินวดี ทองนาค 6111011448049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.239 นางสาวชรัญพร สมมาตร 6111011460073

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.240 นางสาวเกศินี บุตรจินดา 6011056605007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.241 นางสาวสุทธิดา นามภักดี 6111011815010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.242 นายอภิวัฒน์ ต๊ะต๊ิบ 6111011510010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.243 นางสาววิภา ทองค า 6111056724018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.244 นางสาวนิรัชพร มีบุญ 6111056990037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.245 นายพีรณัฐ คงฤทธ์ิ 6111011796016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.246 นายทนสาร ช่วยเมือง 6111011540035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.247 นางสาวธนรัตน์ นิลวัฒนา 6111011809018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.248 นางสาวจุฑามาศ เพ่ิมสิทธ์ิ 6111011940039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.249 นางสาวฐิติมา จิตรกลาง 6111011809024

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่43 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.250 นายนิธิ ศิริธร 6111011447013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.251

นางสาวฟ้าใหม่ ต้ังเจริญ
สุข

6111011806053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.252

นางสาวณิชชาวีณ์ อธิ
ภัทรวิสิทธ์ิ

6111011815005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.253 เด็กหญิงชลิสา สงเสน 6111011320048

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่44 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.254 นายปฏิญญา ถนอมบุญ 6211011480001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.255 นายถวิกรณ์ ราชประดิษฐ์ 6211011806015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.256

นายชนม์กระสินธ์ จรูญ
วัฒนไพบูลย์

6211011460074

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.257 นายธนาธิป สังขะวรรณ 6211011940023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.258 นางสาวพรรณนภา คุ้มใจ 6211011320028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.259

นายกุลโรจน์ เดชสินมหัต
วงษ์

6211011767020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.260 นางสาวพรรษมล ถ่องสกุล 6211011660011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.261

นางสาวนษวรรณ อเนก
รุ่งสิน

6211056160004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่46 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.262 นายชนะโชติ ฟักนิกร 6211011553007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.263

นางสาวขนิษฐา วรรณ
ประพันธ์

6211056160016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.264 นายราชวัลลภ ชูศรี 6011011796028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.265 นางสาวภวิษพร เอ่ียมสม 6111011460069

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่47 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.266 นางสาวพิมพ์ ขจรบุรี 6211056990064

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.267

นางสาวมณีวรรณ สุข
เกษม

6111011320017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.268 นายศิขรินทร์ ด้วงเงิน 6111011570019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.269 นางสาวศิริกานต์ ชนนิยม 6111011320034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.270 นายชานนท์ วันเดวา 6211056721116

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.271

นางสาวอิสรีย์ เขียว
ประเสริฐ

6211011446008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.272 นางสาวกุลธิดา สีวันนา 6211011460059

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.273 นางสาวนิรชา ศรีมันตะ 6211056721033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่49 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.274 นายปวริศ เกษมรักษ์กุล 6211056724002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.275

นางสาวสุภาวดี นรา
ภิรมย์ขวัญ

6211011801018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.276

นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรี
สุวรรณ์

6011011796018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.277 นางสาวภัททิยา มงคลบุตร 6111011815001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่50 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.278 นายพีรภาส อ้นเล่ห์ 6111011796052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.279 นางสาวกนกอร พาหา 6111011470013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.280 นายสรวิศ คุ้มผล 6111011796018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.281 นางสาวศุภสินี ปรีเปรม 6111011804043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่51 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.282 นายธนัญชัย นามมาลี 6211011940006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.283 นางสาวกิตติมา เอ่ียมกุล 6211011814031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.284

นางสาวณัชชาภรณ์ ทิพย์
สุวรรณ์

6211011570010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.285

นางสาวนวสรณ์ อุทัย
นนท์ไชย

6211011445026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่52 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.286 นางสาวสุทธินันท์ นาสูงชน 6211011320005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.287 นางสาวจีราวรรณ อุปนุตร์ 6211011460038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.288 นางสาวปาริชาติ ธูปสมุทร 6211011448049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.289 นางสาวสุทิษา วงษ์อักษร 6211011540031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่53 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.290 นางสาวศุภิสรา ค านุ 6211011801019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.291

นายวชิรวิชญ์ นิยมวัฒน
พันธ์

6211056721053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.292

นางสาวรินตกานต์ จินต
มาศ

6211011814033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.293 นายศุภวิชญ์ ศรีอ่อน 6211011447002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.294 นายสุรสีห์ วงษ์ตาฟู 6011011480011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.295

นางสาวพรสวรรค์ แขก
พงษ์

6111011804014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.296 นายพัชรพล เงินยวง 6111011814008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.297 นางสาวบูรณา คงฤทธ์ิ 6211011340009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่55 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.298 นางสาวณัฏฐณิชา สก๊อต 6111011480020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.299 นางสาวชัชชษา สีจันทร์ 6211056990065

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.300 นายสิทธิกร กินนิน 6111011814014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.301 นางสาวชนนิกานต์ แสงศรี 6011011491018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.302 นายธนทัต บุญน า 6011012760001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.303

นายกฤษดา บุญมณี
ประเสริฐ

6011011320015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.304

นางสาวจุฑามาศ ล้วน
ตระกูล

6211011445057

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.305 นายวรุต กาญจนดิษฐ์ 6111011480046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.306

นายธนวัฒน์ พรปิยะ
ภคนันท์

6211011802022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.307 นางสาวพรนัฐชา ศรีกัน 6211056990042

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.308 นายอนุวัฒน์ ไพรสน 6211011447004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.309 นางสาวยัสมีน ทองค า 6211056160006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่58 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.310 นางสาววริษา อยู่พันดุง 6211011767014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.311

นางสาวประภาสภรณ์ 
เช้ือช่ืน

6011011814012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.312

นางสาวกนกวรรณ เชียง
ตันต์ิ

6211011480014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.313

นางสาวณิชกุล อู่ขลิบธ
นาพันธ์

6211011796043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่59 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.314 นางสาวรัตนาวดี สุขจอย 6211011814043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.315 นางสาวอภิชญา สกุลหอม 6211011340019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.316

นางสาวปนัดดา วงศ์นรา
กรกุล

6211011445054

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.317 นางสาวชลิตา แซ่ต้ัง 6011011448031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.318

นางสาวอนัญญา นาคศรี
จันทร์

6011011470037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.319

นางสาวศิริลักษณ์ วรรณ
เชฐอิสรา

6111011553026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.320 นายเจษฎา คุณรวมสิน 6111011802016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.321 นางสาวสุภัค ธีระศาสตร์ 6011011804007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.322 นายศราธร ประดุงสุทธ์ิ 6111011470040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.323

นางสาวอุไรวรรณ แก้ว
พะเนียง

6111011540041

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.324 นางสาวภัควลัญช์ หมัดจุ้ย 6211011001006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.325

นางสาวทิพวรรณ จันทร์
แดง

6211011820049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่62 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.326

นางสาวพิมพ์พัชร์ สูงสุด
เอ้ือม

6211056721009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.327 นายสราวุทธ อินทรัตน์ 6111011445082

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.328

นางสาวกมลวรรณ ระ
หารนอก

6211011448010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.329

นางสาวพลอยลดา ลาภ
อุดม

6211011802041

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่63 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.330 นายธีรณัฏฐ์ สติประเสริฐ 6211011802030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.331

นางสาวดวงกมล เอ่ียมใจ
ตรง

6211011809009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.332 นางสาวจิราพร ปลายสวน 6211056990041

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.333

นางสาวอาจารี ส าเร็จศิริ
ปัญญา

6011056605018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.334 นางสาวปิยวรรณ ค้อไผ่ 6211011480003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.335 นางสาวปุณณสา ขันเงิน 6211056990053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.336 นางสาวเปรมิกา อินทร์งาม 6211011460073

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.337 นางสาวจณิสตา ผลโภชน์ 6211011445032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.338 นายศราวุฒิ บุญเปียก 6111011804039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.339

นางสาวศุภากร คล่อง
รักษ์สัตย์

6211011820025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.340

นางสาวนนท์ฐิชา เทียบ
เฮียง

6111011809010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.341 นางสาวลดาวัลย์ หวังมาน 6111056180049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.342

นางสาวพิมระภัทร เขมิ
กานนท์

6211011445021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.343 นางสาวอทิตยา วีระสัย 6211056605019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.344

นางสาวณิชกมล พัชรวงศ์
สิริ

6111011809035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.345

นางสาวพลอยไพลิน สุข
ศรีทอง

6111011796012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.346 นางสาวนัทธมน เวียงทอง 6211011448022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.347 นางสาววิชุดา บุญลัย 6211011809019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.348 นางสาวสุดารัตน์ เรืองศรี 6211011320023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.349 นางสาวปณิศา โมทาน 6111011804037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่68 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.350 นายภูมินทร์ เฮง 6211011446038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.351 นายณัฐดนัย เบญมูซา 6111011491019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.352 นางสาวณัฐธิดา รอดแจ้ง 6111011540018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.353 นางสาวอุษา น้ าพลอยเทศ 6111011553060

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.354 นางสาวชลลดา คงกพ่ี 6111056160110

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.355 นางสาวปิยะณัฐ อ่อนไสว 6011011805005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.356 นางสาววรณัณ ข าเนตร 6211056160008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.357

นางสาวปราณปริยา เยสูง
เนิน

6111011540046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.358 นางสาวณิศา กันดี 6111011804003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.359 นางสาวปภัสรา จันทา 6111011802031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.360 นางสาวมนัสวี เอ่ียมเจริญ 6211011796001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.361 นางสาววศินี ใหลเจริญ 6211011801022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.362 นางสาวณัฐพร วงษ์แก้ว 6011011553018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.363 นางสาววนาลี ฤทธ์ิงาม 6011012760007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.364 นางสาวพรธิภา ผสมทรัพย์ 6111056150008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.365 นางสาวศศิตา อารีย์ 6211056721102

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.366 นายธีรชาติ พละพงศ์ 6111056721163

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.367 นายนรินธร ข าลึก 6211056724021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.368 นางสาวทยิดา ครุฑค้ า 6211011809020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.369 นางสาววรรณพร กิจโสภา 6211011809011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.370 นางสาวณัฐนรี บุญรอด 6011011553029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.371 นางสาวเขมิสรา ประมงคล 6111011796055

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.372 นายปิยะวัฒน์ แจ่มจ ารัส 6111011660005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.373 นางสาวบุญญิตา ละครเขต 6111011553049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่74 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.374 นางสาววรญา อ าภาพรรณ 6111011491026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.375 นายอภิภู บุญปล่ัง 6211056721074

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.376 นางสาวธิติมา ระเบียบดี 6111011340011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.377 นายรชต อินทร์บุญ 6011011814017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.378 นายอนุวัฒน์ แดงสว่าง 6111011809036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.379

นางสาวปุญชรัศม์ิ รัชตมง
คลชล

6111011540055

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.380 นางสาวสลิลทิพย์ บัวสิทธ์ิ 6111011540044

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.381 นางสาวญาสุมินทร์ อุทยา 6111056605034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.382 นางสาวยลรดี สนคมิ 6211011806006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.383

นางสาววณิชยา บุญญา
นนท์

6211056721070

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.384 นายนิธิวัฒน์ บ ารุงสวน 6111056724035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.385 นางสาวสุนทริยา แสงน่ิม 6211011480009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่77 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.386

นางสาวเจณิสตา จ าปา
จันทร์

6111011510018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.387 นางสาวมิภาพร นิสังรัมย์ 6211011806030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.388 เด็กหญิงกนกอร พานิชการ 6011011460015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.389 นางสาวขวัญรัตน์ แซ่อือ 6111011460017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่78 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.390 นางสาวนลินี ธัญญผล 6211011480008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.391 นางสาววรดา วรนันทวงศ์ 6111011804002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.392 นางสาวปาริชาติ วงศ์ค า 6011011802004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.393 นางสาวรุ่งทิพย์ ชูพินิจ 6111056605019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.394

นางสาวปัณฑ์ชนิต มุสิก
รัตน์

6111056724003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.395

นางสาวศิรินาฏ อานาม
วงษ์

6111056180031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.396 นางสาววัลญา นาคประวัติ 6111056180044

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.397 นางสาววราภรณ์ ไพวงษ์ 6211011814022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.398

นางสาวนัฐธิยา อ่อนศรี
ทอง

6011011470005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.399 นางสาวกิตติญา นพโสภณ 6011011553030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.400 นางสาวสรญา วงสา 6111011480041

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.401 นางสาวไอนา เลาะหนับ 6211056990014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่81 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.402

นางสาวกนกวรรณ ไผ่
สมบูรณ์

6011011553003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.403 นางสาวสุชาดา ม้าวมงคล 6111011445105

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.404

นางสาวจันทร์เพ็ญ แสง
ทอง

6211011510043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.405

นางสาวราตรีพร แสน
ประเสริฐ

6011011796029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่82 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.406 นางสาวดวงกมล เกตุแย้ม 6111011320014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.407 นายนัฐพงษ์ กดมงคล 6111011570002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.408

นางสาววัลลภา ประสงค์
สุข

6111011340027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.409 นางสาวพัชรพร บุญศรี 6211011340025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.410 นายวรวุฒิ ลีอุต 6011011446022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.411 นางสาวปิยาภรณ์ ดาราศร 6111056990116

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.412

นางสาวธัญญาเรศ อรัญ
วัฒนานนท์

6111011814019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.413 นายสุนทร สุภพิมล 6111011340020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.414 นางสาวชลดา สองเมือง 6211056721093

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.415

นางสาวขวัญเรือน เอ่ียม
สอาด

6211011796026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.416

นางสาวเจนจิรา ด่านต้อง
กระโทก

6111011448028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.417 นางสาวภัคจิรา พรมจันทึก 6211011820020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.418 นางสาวศิริรัตน์ โกสุม 6011056605017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.419 นางสาวอุษณีย์ ปีนอก 6111056605007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.420 นางสาวเมทินี เทพบุตร 6211011340016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.421 นายเตชิต ปิติเตชากิตต์ิ 6211011460018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.422 นายพงศกร กุตัน 6111011340029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.423 นางสาวชญานิศ ศิวิลัย 6111011320056

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.424 นางสาวปาลิตา กองมะเริง 6211011445049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.425 นางสาวธิดาทิพย์ สุขใส 6211011809036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.426 นางสาวพัชรพร มุ่งบุญ 6111056180029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.427 นางสาวณัฏฐธิดา น้อยศรี 6211056990071

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.428 นางสาวพรทิพา จานดี 6111056150007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.429

นางสาวนันทเนตร ยาว
สันเทียะ

6011056990012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.430 นางสาวศยามล บุดดา 6011056605019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.431

นางสาวกัญญารัตน์ ชนะ
กูล

6211011510025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.432 นางสาวพรรณนภา โชติยา 6011011446024

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.433

นางสาวเจนสุภา คงเจริญ
สุข

6211011940025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.434

นางสาวจุฑามณี หมาย
รอดดี

6011011796007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.435 นางสาววิราภรณ์ แก้วลา 6211011801020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.436 นางสาวสุวิมล บุญเชิด 6111056990054

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.437 นางสาวฤทัยรัตน์ กุลรัตน์ 6111011340035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่90 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.438 นางสาววรรณวิศา มีนาม 6111056990110

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.439

นางสาวปณัฐพร กล่ิน
มณฑา

6211056990058

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.440

นางสาวอารีรัตน์ สาย
กระสุน

6111011320057

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.441 นายเทพทัต หม่ันสาน 6211056160001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่91 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.442 นายดนัยฤทธ์ิ พรรณสน 6211056605024

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.443

นางสาวนันทพร อ่อนปัด
ชา

6111056605005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.444 นางสาวสุนิสา ไชยโคตร 6111011820020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.445 นางสาวโสภิดา เกตพงศ์ 6111011320026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่92 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.446

นางสาวงามลักษณ์ สมัน
พงษ์

6111056150004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.447 นางสาวสุภาวิดา มันทุราช 6211011460014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.448 นางสาวเกษสิณี บุญร่วม 6011056731002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.449 นางสาวศศินา สุภาพ 6111056990091

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่93 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.450 นางสาวธารทิพย์ ธรรมษา 6211056990086

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.451

นางสาวอุษณียาภรณ์ เสา
วัง

6211056990073

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.452 นางสาวอัญชญา โชคชัย 6111056160067

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.453 นายชิณกรณ์ เข็มอ่อน 6011056990051

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่94 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.454 นางสาวสิดารัศมี วงสวัสด์ิ 6111011320007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.455 นางสาวพัชราภา สิมาขันธ์ 6011056150009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.456

นางสาวณัฐริกา กัณหา
บุตร

6111056990074

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.457 นายศดานันท์ สายทอง 6111011815004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.458 นางสาวศรารัตน์ แสงอรุณ 6111011809003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.459

นางสาวปรียานันท์ สิงห์
หลอด

6111056721031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.460

นางสาวปทิตตา ฉลาด
เขียว

6211011806009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.461 นางสาวกุลธิดา พิมศร 6211011448046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.462

นางสาวมาลัยทอง ขันธิ
วัตร

6111011340062

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.463

นางสาวขนิษฐา อัป
กาญจน์

6111011540002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.464 นางสาวศิริพร ผ่องศรี 6111011460049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.465 นางสาวรุ่งรุจี ราชแผ่นดิน 6111011470006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.466 นางสาวดวงใจ ประทาน 6011011804015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.467 นางสาวผกามาศ หมอนค า 6011056601002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.468 นางสาวพรนรา ขุนศรี 6211056990017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.469 นางสาวกฤติยา สายศรี 6111056160134

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.470 นางสาวนิภาศิริ สีน้ าเงิน 6211056990033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.471 นางสาวรัชฎา สุทธิสน 6011011805006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.472 นายธงชัย เกษลา 6211056990010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.473 นายเจษฎาพร อุ้มอุราญ 6211011445035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.474 นางสาวสุภัสสรา ธรรมนุ 6211056990078

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.475 นางสาวชลาลัย สายโสภา 6211011460078

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.476 นางสาวยุวดี สุระขันธ์ 6211056990029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.477

นางสาววรรณฤดี 
สัญลักษณ์

6011056990011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่100 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.478 นายภราดา ทารพันธ์ 6111011480001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.479 นางสาวชุติมา สีหามาตย์ 6211056990057

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.480

นางสาวจิตติกาญจน์ สิริธ
นาวรากุล

6211056721037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.481 นางสาวศรัญญา ชูสกุล 6111056990082

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่101 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.482 นายภัทรเวช บ ารุงเพชร 6111056990107

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.483

นางสาวกีรติกร สอนค า
แก้ว

6211011448018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.484 นางสาวสุธิตา บัวหนอง 6111056605023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.485 นางสาวณัฐชยา สุภาพงษ์ 6011056601017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่102 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.486

นางสาวจิราพร ง้าวนา
เสียว

6111056180007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.487 นายอภิโชค โมฆรัตน์ 6211011540034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.488

นางสาวอัลธิการัตน์ พิกุล
ศรี

6111056180011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.489 นางสาวปาริชาติ บางเหลือ 6111011480043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่103 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.490 นางสาวนิรชา จุปะมะตัง 6011011541015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.491 นางสาวพิยดา อักษร 6111056180016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.492

นางสาวอรอนงค์ น้อยนะ
รินทร์

6211011460004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.493 นางสาวดารุณี ภูดานุ 6111056990008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่104 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.494 นางสาวสุภาวดี พินิจมนตรี 6111011340063

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.495 นางสาวพรธีรา สอนโว 6111056180020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.496 นายศรัณย์ ทรัพย์สุวรรณ 6011011446004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.497 นายสหรัฐ ภาณะรมย์ 6011012760036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่105 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.498 นางสาวลิลณี ภูงามเขียว 6211011460005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.499

นางสาวสุพรรณภัก แก้ว
ค าภา

6111056990069

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.500

นางสาวอรัญญา ประทุม
มา

6011011805015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.501 นางสาวอรนิชา อิงเทพ 6111056605025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่106 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.502 นางสาวอรพรรณ ลันละนา 6211056990022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.503 นางสาวจิตตมาส ภักดีลุน 6211011809027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.504 นายธนพล ตันทะอธิพานิช 6111011448050

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.505

นางสาวอังคณา อ่อนจัน
ทุม

6111011814022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่107 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.506

นางสาวนุชจรินทร์ ทอน
สูงเนิน

6111056605036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.507 นางสาวรพีพรรณ ม่ันแร่ 6111011445043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.508 นางสาวทิพวรรณ ศรีสาคร 6111056150009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.509 นางสาวมธุรดา แก้วหาดี 6211056725028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่108 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.510 นายรณกฤต ชาวสวน 6211056721050

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.511 นางสาวศรุตยา ขุนทา 6111011340017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.512 นางสาวปานธิวา พรมพัฒ 6111056990095

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.513 นางสาววัลยา อุดมสุวรรณ 6111011804012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่109 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.514

นางสาวธัญญลักษณ์ สีหา
ราช

6211056990097

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.515

นางสาวพัชราภรณ์ 
ปัจฉิมบุตร

6211056605030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.516 นางสาวจินตนา นารุน 6211056605029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.517

นางสาวพัชรีวรรณ ศรี
เสมอ

6211056721046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่110 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.518

นางสาวประกายเพชร 
จันทะสิงห์

6111011470019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.519 นางสาวจริยา ลอยนอก 6211056724034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.520 นางสาวปดิวรัดา ค าสาว 6011011804009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.521

นางสาวอัจฉราลักษณ์ โส
ประดิษฐ์

6211056605022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่111 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.522 นางสาวจิราวรรณ คนหลัก 6211056990087

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.523

นางสาวพวงเพ็ชร นาค
เกษม

6111011510020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.524 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวิชา 6111056180022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.525 นางสาวปาริกา หอมทรัพย์ 6211056990104

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่112 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.526 นางสาวกัลยรัตน์ ใขไพวัน 6111056990030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.527 นางสาวณัฐวดี ศรีเพชร 6111011340003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.528 นางสาวปนัดดา ปัญญา 6111011340031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.529 นายธนวัตร์ สงจัตุรัส 6111011340001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่113 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.530 นางสาววรรณิภา โพธิเสน 6011011491006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.531

นางสาวอรยา ณ 
หนองคาย

6211056721119

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.532 นางสาวณัฐพร โพธ์ิภูมี 6211011796046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.533 นางสาวทิพย์สุดา พลเสนา 6011056990015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่114 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.534 นางสาวกมลวรรณ ป่ันสุข 6111056160109

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.535 นายเธียรธัช โคกม่วง 6111056721096

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.536 นางสาวมัทนา สันโดษ 6111011809029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.537

นางสาวเกียรติสุดา เจริญ
สุข

6111011448045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.538

นางสาวกัญญาณัฐ อัปม
ระกา

6111056990132

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.539 นางสาวดาปนีย์ อัปมะโน 6111056990092

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.540 นางสาวเบญจมาศ อดทน 6111056990119

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.541 นางสาวพรพิมล ลายโถ 6211056990036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.542 นางสาวรัตนพร ยมศรีเคน 6111056990066

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.543

นางสาวศิรินทร์พร ฤทธิ
ยาน

6211056990051

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.544 นางสาววรรณวิภา สีดาค า 6011056601015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.545 นางสาวอินทราณี บุญลี 6211011809037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.546 นางสาวสุพรรษา วิรุณดก 6011056601020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.547 นางสาวประไพศรี อยู่คง 6011011541024

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.548 นางสาวปวีณา หอมพะนา 6111011540009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.549

นางสาวศิรินญา ภูประ
ธรรม

6211011809010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.550 นางสาวภัคจิรา ยาน้ าค า 6211011340023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.551 นางสาวอาทิตยา พิมพ์โพธ์ิ 6111011796022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.552

นางสาวสุพรรญนิกา 
สุทธิพันธ์

6011011448010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.553 นายธนพล จันทะสิทธ์ิ 6211056721111

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่119 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.554

นางสาวเสาวลักษณ์ ถา
บุตร

6011056990029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.555

นางสาวสุนันทา อามาตย์
มนตรี

6111056990084

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.556 นางสาวอมราวดี จุ่นสน 6111056604004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.557 นางสาวกรรณิการ์ ค าภักดี 6211056725020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่120 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.558

นางสาวธมลวรรณ ย่อม
อารีย์

6211011445051

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.559 นางสาวศิรินภา แสงกุลัง 6211056605015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.560 นายชัยสิทธ์ิ ศรีประโชติ 6211056725016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.561 นางสาวภัทราภร กอนแก้ว 6211011802037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่121 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.562 นางสาวศิริลักษณ์ วรนาม 6211011460052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.563

นางสาววิมลรัตน์ แสง
สวาสด์ิ

6211056990015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.564 นางสาวกินรี ภูพลอย 6211056990034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.565 นางสาวใบเฟิร์น ไชยมะณี 6011011340003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่122 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.566 นางสาวมารตี แจ่มสุวรรณ 6011056990046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.567

นางสาวกัญญารัตน์ ปรี
เลขา

6111056990025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.568

นางสาวกฤษิรัชตา จีนมัช
ยา

6211056990098

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.569

นางสาวนุจิรา ประครอง
เส็ง

6211011445037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่123 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.570

นางสาวพิมลวรรณ ขม
ปัญญา

6111056180026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.571 นายณัฐพงษ์ อัครจันทร์ 6211056990100

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.572 นางสาวสุนิตา สีมี 6111011340036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.573 นางสาวชนาการต์ รู้จิตร 6211056725023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่124 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.574 นางสาวสรัลชนา มาตขาว 6111056725011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.575 นางสาวชลธิชา นาวงค์หา 6211056605014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.576 นายธีระพัฒน์ ใสส่อง 6111011553051

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.577

นางสาวชลธรัศม์ิ อุดมวสุ
รัตน์

6111056721083

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.578 นางสาวนันทิยา กานิล 6111056990115

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.579

นางสาวอรประภา จอ
ยวงศ์

6111011480007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.580 นางสาวจินตนา นาโสก 6111056990131

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.581 นางสาวมัยมูนา กันทะวงค์ 6011056990038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.582 นางสาวศุภิกา ปินมา 6011011445002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.583 นางสาวสรินดา ยืนยัง 6011012760033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.584 นางสาววาริพินท์ุ บัวจงกล 6211011448037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.585 นางสาวรัชนีกร วงค์เทพ 6011056990047

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.586 นายสาริน สร้อยค า 6211011767003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.587 นายชูภัทร มูลอินต๊ะ 6011056721002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.588 นางสาวเพียงดาว ใจช่ืน 6111056725008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.589 นางสาวพิจิตรา ตันทา 6111056721130

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.590 นายสวิตต์ ผดุงรัตน์ 6011056180007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.591 นางสาวนริศรา ส าเภาไทย 6211056990090

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.592 นายอัษฎาวุธ เหมืองอุ่น 6011011446006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.593

นายสพลดนัย อิสรานนท์
ยามี

6111056990111

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.594 นางสาววิภาวรรณ ต้นศิริ 6111011510017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.595 นางสาวภัทรสุดา จูงใจ 6211056721048

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.596

นางสาวชนาภัทร กาทอง
ทุ่ง

6211011820011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.597 นางสาวศุวิมล ใจแก้ว 6111056180030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.598 นางสาวกุลธิดา อนุจร 6211056725004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.599 นางสาวนันทิกานต์ เขยตุ้ย 6111011804031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.600 นางสาวกิติยาภรณ์ สมเงิน 6211056990005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.601 นายณัฐพงศ์ ทาพันธ์ 6011012760029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่131 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.602 นางสาวภัสธิรากร กองแก้ว 6111011820015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.603 นางสาวจุฑามาศ สารใจ 6111056990038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.604 นางสาวมณทิรา ค าชุ่ม 6211056990082

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.605 นายณัฐพล จันต๊ะ 6211056605023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.606 นางสาวธีวร์วรา ปาเป็ง 6211056990074

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.607

นางสาวจิราวรรณ แย้ม
จิตร์

6211011448038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.608 นางสาวธีราพร จะแวง 6211056990023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.609 นายกมล เตชะ 6011011805032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.610 นางสาววาสนา นิมซีก 6111011553028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.611 นางสาวปณิดา วงศ์ไชย 6211056990003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.612 นายสุรพันธ์ ธิมา 6211011445039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.613 นางสาวเอมวิกา ศรีจันทร์ 6011056990018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.614

นางสาวปิยะปาณ ชาว
เวียง

6011056721038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.615 นางสาวศุภิสรา แมลงผ้ึง 6011011805014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.616 นายสหรัฐ พรมค าอ้าย 6211011809033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.617 นางสาวอิงกมล วงค์แก้ว 6211056990084

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่135 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.618 นางสาวกมลวรรณ อินถา 6211056990083

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.619 นายนัทธพงศ์ ใจผาวัง 6011056160029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.620 นางสาวปนันดา ใจปินตา 6011011553014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.621 นายมัทธิว ย่ังยืนเกษมสุข 6011056160046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่136 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.622 นายศิรวิชญ์ กรองมีคุณ 6111056990033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.623

นางสาวจิรัสยา วันขาม
ป้อม

6111056990128

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.624 นางสาวดาราวรรณ ผิวฉวี 6111011320038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.625 นางสาวสุดารัตน์ อนันทสุข 6211011460075

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่137 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.626

นางสาวเบญญาภา สาย
พรม

6111011460090

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.627 นางสาวโชติกา เขียวงาม 6111011340046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.628

นางสาวธัญญลักษณ์ 
น้อยบ้านเก้ิง

6111056180010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.629 นางสาวณัฐณิชา แตงพรม 6211011446028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.630

นางสาวปรัชญา สุขภู
ตานันท์

6111056721015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.631 นางสาวปณิดา เฟ่ืองฟุ้ง 6111011320037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.632 นางสาวเจนเนตร แสงสุรีย์ 6111011820008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.633 นางสาววรรณพร นนทิง 6111011804022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.634 นางสาวกัญทิมา วงค์กรรณ์ 6211011445053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.635 นายอรรครชัย เดชอินทร์ 6211056990067

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.636

นางสาวเนตรนภิศ มณี
อินทร์

6211011445023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.637 นางสาวกนกวรรณ ศรีผง 6111011340022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.638 นายทิวัตถ์ อักษร 6211056160033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.639

นางสาวพรนิภา ทรัพย์
ประเสริฐ

6111056725020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.640 นางสาวนันทิกา จบศรี 6111011820042

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.641 นางสาวสุนันทา แจ้งดี 6111056160096

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.642

นางสาวอรวรรณ์ เวฬุวนา
รักษ์

6211011340003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.643 นายธีรวุฒิ ใบวิวัฒนา 6011011804016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.644 นางสาวปิยนุช ด้วงรักษา 6111056990077

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.645

นางสาวเบญจรัตน์ เอ่ียม
เขียว

6111011510025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.646

นางสาวสสิกานต์ วณิชชา
กรกุล

6211056721006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.647 นางสาวจริยาภา พรหมพัด 6211011767001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.648 นายศุภกิตต์ิ ค าล าปาง 6211056605018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.649 นางสาวศศิธร ท้าวลอม 6011011814004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.650 นายอดิศร แก้วลูน 6211011802001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.651

นางสาวรัตนาภรณ์ แก้ว
ประสงค์

6211011806001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.652 นางสาวชุติมา อินเขียว 6211056990021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.653 นางสาววรนิษฐา อ่อนศรี 6111011553004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.654

นางสาวพิจิตรา อ านัด
มาตย์

6211056721079

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.655 นางสาววิมล ด้วงบ้านยาง 6211056721016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.656 นางสาววลัยลักษณ์ ใจทน 6211056160017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.657

นางสาวพัชราภา สุข
สะบาย

6111056990133

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.658 นายอธิวัฒน์ ฮวบนวม 6111056721123

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.659

นางสาวปิยาพัชร คมข า
หนัก

6111056990099

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.660 นายพลวิทย์ เชียงแสน 6211056724020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.661

นางสาววรพรรณ เกตุขุน
ทด

6111011445055

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.662

นายโจนาทาน สมิธ คง
เจริญ

6111011802004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.663

นายวายแอต สมิธ คง
เจริญ

6111011809002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.664

นางสาวชลดาทิพย์ พิมพ์
เมือง

6211011806029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.665 นางสาวกนกวรรณ พลคร 6111011540023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.666 นายนพกร จันทะคูณ 6211011445027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.667 นายเดชปรีดา เพ็ญประชุม 6211011320011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.668 นางสาวอรญา มีศรี 6011056605021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.669

นางสาวภานุชชรินทร์ 
ป้องทอง

6211011553033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.670 นายอภิสิทธ์ิ มารอด 6111011815009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.671 นางสาวณันทนา สารีน้อย 6111056990053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.672

นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์
ภาพ

6011056990033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.673

นางสาวนารถชนก เรือง
วิชา

6211011001011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.674 นางสาวประภาสิริ สีรักษา 6211056724032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.675

นางสาวนัยรัตน์ นิธิโชติชัย
เลิศ

6111011802041

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.676 นางสาวสุธาสินี อินทดิษฐ 6211056721109

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.677 นายชิตดนัย เล่ือยแพง 6211011448008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.678 นางสาวสุพิชชา เดชธนู 6011011448036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.679 นางสาวภูธนิดา กระดังงา 6211011540014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.680

นางสาวธัญลักษณ์ ถวัลย์
เสรี

6211011446002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.681 นายพงศธร แก้ววงค์ศรี 6211011767002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.682 นางสาวธัญญารัตน์ อ่ึงไพร 6011011796012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.683 นางสาวสริตา เรืองจินดา 6111011796038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.684

นางสาวประทุมทิพย์ พุ่ม
นาค

6111011460063

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.685 นางสาวศิริอรุณ สุขงาม 6211011510005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.686 นายณัฐวุฒิ พุ่มแย้ม 6211011510026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.687 นายศิวกร กรุดทอง 6011011796005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.688 นางสาวธัญวรัตม์ คงวิจิตร 6011011491008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.689 นางสาวสุภาพร อ่อนแฮน 6011011510004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.690 เด็กชายอนัตตา โนนทะศรี 6011011802005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.691 นายธนภัทร เพชรทิม 6111056160069

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.692 นางสาวสิเนหา เกียรติศิริ 6111011448061

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.693

นางสาวธนิตา ธเนศกิตติ
พงศ์

6111011804016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่154 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.694 นางสาวกาญจนา พังกุ่ย 6111011814001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.695 นางสาวรสรินทร์ เฮงสงวน 6111011820065

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.696

นางสาวปิยรัตน์ จันทร์
หอม

6111056724015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.697 นางสาวดวงมณี บานแย้ม 6111056721023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่155 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.698 นางสาวธัญพร ภู่ทอง 6211056990101

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.699 นางสาวนิรฌา วังกะหาด 6211011540033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.700 นายวรเดช เพียรไพโรจน์ 6211011570040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.701 นางสาวสุพรรษา สมรูป 6111011480016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.702

นางสาวณัฐวดี ประเสริฐ
บุณย์

6111056721055

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.703 นายจิรโชติ แถมดอน 6211056721097

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.704 นางสาวยุพาพรรณ กรมดี 6211056721063

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.705 นางสาวจิรภัทร์ พงษ์เขียว 6211011445024

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.706 นางสาวลักษมณ ชิณวงค์ 6011012760016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.707 นายพินิพันธ์ ค าอินทร์ 6111011540024

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.708 นางสาวธนพร เสนาบุตร 6111056990088

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.709

นางสาวชนากาญจน์ 
แผนสมบูรณ์

6111011553070

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.710

นางสาววรินทร เอก
มนสิการ

6211011802026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.711

นางสาวชลิตา พัฒนวัชร
กุล

6211011460053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.712 นางสาวนิชาดา สิทธิสร 6211011460056

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.713

นางสาวศิรินภา นภาศิริ
โรจน์

6211056990102

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.714 นางสาวณัฐพร ยอดเพชร 6111011553082

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.715 นางสาวภัทรศยา เกิดหิรัญ 6111011802017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.716

นางสาวภัชรวดี ผาติชัย
สิทธิ

6111011510014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.717 นางสาวอรไพลิน เรืองขจร 6211011809008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.718

นางสาวนฤมล อ่องบาง
น้อย

6211011809018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.719 นางสาวสุพรรษา มากส าลี 6011056601016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.720 นายชานนท์ รุ่งรังศรี 6211011809017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.721 นางสาวธารารัตน์ อินกอง 6211011796002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.722 นางสาวญาดา แก้วนิคม 6211011510020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.723 นางสาวณัฐฐา ฤทธ์ิส าเร็จ 6011011448037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.724 นางสาวกุลสตรี รัตนุ่มน้อย 6211056721078

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.725 นางสาวกชกร ทิพย์สิงห์ 6211011446026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.726 นางสาวพรปวีณ์ พูลตาล 6211011448012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.727 นางสาวพจนา เพ็ชรสวี 6211011445008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.728 นางสาวอลิษา พุ่มรัก 6211011460011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.729

นางสาวอัญชิษฐา บุญ
ขจาย

6211011820002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.730 นางสาวณัฏฐิกา คงมาก 6111011445060

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.731 นางสาวพรพรรณ ฉัตรแก้ว 6011011805012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.732

นางสาวพรรณราย ฉัตร
แก้ว

6011011805013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.733 นางสาวจันทิมา ทรงหยง 6111056180046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.734

นางสาวอารีบุตร เส็ง
ประชา

6111011480003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.735

นายภานุพงศ์ เลิศจิตตานุ
ภาพ

6211011460036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.736 นางสาวศิริรัตน์ มาระศิริ 6211011801004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.737

นางสาวจุฑามณี เสประ
โคน

6011011553004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.738 นางสาวอมรศรี ม่ันทอง 6011056605008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.739 นางสาวอรสิณี วงค์วารี 6211056724031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.740

นางสาวสณฑกานต์ ดวง
มาลา

6211011446018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.741

นางสาวธัญญลักษณ์ 
พันธ์ทองดี

6011056721001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่166 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.742

นางสาวกาญจนาพร เทพ
เทียน

6111056990063

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.743

นางสาววิไลลักษณ์ วิเศษ
วงศ์ษา

6111011553068

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.744 นางสาวอนัญพร วิเศษนาม 6211056990103

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.745 นางสาวอมรรัตน์ รอบรู้ 6111011806059

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.746 นางสาวจิดาภา ทองมาก 6111056604008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.747

นางสาวฐิรญาดา พวง
ทองค า

6211011814025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.748 นายจีรพัฒน์ นิตย์ใหม่ 6211011510007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.749 นางสาวสุจิตรา เนตอนันต์ 6111011445044

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.750

นางสาวภัทราภรณ์ แดง
ละม้าย

6011056605004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.751 นางสาวปัณณพร ชุบเล้ียง 6011011805001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.752 นางสาวชลดา พารารักษ์ 6111011340057

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.753 นายเดชาธร จันทรโต 6211011806013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.754

นางสาวอาภากร เทียน
เครือ

6211011814021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.755

นางสาวพิมมาดา ชมช่ืน
จิตต์

6211011510045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.756 นางสาวสิรีธร เกตุทอง 6011012760039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.757

นางสาวกมลชนก บุญ
หลาย

6211011809002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.758 นางสาวพัชรีวรรณ มีจันทร์ 6211011570014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.759 นางสาวปัญญาพร บุษษะ 6011011553006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.760 นางสาวณิชกานต์ วิชิตกูล 6011011805022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.761

นางสาวกมลวรรณ 
เกษตรสินสมบัติ

6011011340013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.762 นางสาววริษฐา บัวจันทร์ 6211011553008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.763 นางสาวอภิษฐา อรชร 6211056160023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.764

นางสาวธัญญพร วงศ์
พราหมณ์

6111011340015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.765 นางสาวนวินดา รักนิสัย 6211011796032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.766 นางสาวธันยพร จันทร์แดง 6211011553012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.767 นางสาวรุจิรา ไชยกิจ 6111011448020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.768 นางสาวศศทร มาศโอสถ 6211011460058

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.769

นางสาวเพ็ญนภา เพชร
ชนะศึก

6011011460012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่173 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.770 นางสาวเบญจวรรณ ใฝบุญ 6111011340026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.771

นางสาวขวัญจิรา เพชร
อาวุธ

6111011470061

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.772 นางสาวสุวนันท์ พันรัตน์ 6211011806034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.773 นางสาวเกศรา หนูด า 6111011460062

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.774 นางสาวละออรัตน์ ฉวีภักด์ิ 6011011448025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.775

นางสาวพิชชาภา นวล
ประจักษ์

6211011480037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.776 นางสาวสุพัตรา ศรหล้า 6111056180015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.777 นายณัฐวุฒิ แพทย์นาดี 6111056721028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.778 นางสาวอัญชลิกา รัตนบุรี 6211011001004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.779 นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วมีชัย 6211011320008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.780

นางสาวณัฐชยา ประชุม
ทอง

6211011820029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.781 นางสาวสุวพัชร สุภาพร 6011011804025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่176 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.782 นางสาวสุรัญชนา บัวจันทร์ 6111011445104

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.783 นางสาวมนชยา เพชรวงษ์ 6211011446032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.784 นางสาวอมิตา ขาวข า 6111011570035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.785 นายพลภัทร พรหมสมบัติ 6011011460011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่177 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.786 นางสาวสุชาวดี จักสุรางค์ 6111011570026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.787 นายศุภชัย เพ็ชรมาก 6211011448027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.788 นายชานน พูลโภคผล 6211011940029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.789

นางสาวจัศมินทร์ เสริม
ทรัพย์

6211011796004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่178 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.790

นางสาวจุฑามาศ เผือก
ผ่อง

6111011470042

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.791 นางสาวนภสร สิงขร 6211011446023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.792 นางสาวนภัสสร ครองยุติ 6011011796025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.793 เด็กชายสถิตย์ เดียวจรัส 6111011447015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.794 นางสาวไพลิน ข าชัย 6111056180032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.795 นางสาวณัฐกมล กุลพันธ์ 6111011553034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.796 นางสาวปุญญิศา ศรีสุข 6111056725004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.797 นางสาวปัทมวัชร์ ชูเชิด 6111011809015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.798 นางสาวเนตรชนก บุญข า 6111011510015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.799 นางสาวสาวิกา แก้วบุตรดี 6211056721080

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.800 นางสาวธิดา กังวานสุระ 6011056180009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.801

นางสาวรุ่งทิพย์ พรหม
สวัสด์ิ

6111011448046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.802 นายธนาพัฒน์ พรหมเกาะ 6211011445052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.803 นางสาวเกวลิน สมเพชร 6111056721106

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.804

นางสาวชุติมณฑน์ พัฒน
พิลาศ

6211011460012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.805 นางสาวเปรมสินี ศรีมุข 6211011447012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่182 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.806

นางสาวนรารักษ์ เพชร
รักษ์

6011011820033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.807 นางสาวนลัทพร แซ่เหล่ 6211011460043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.808

นางสาวจันทร์จิราพร 
แสงงาม

6111011809039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.809

นางสาวเพ็ญนภา เพชร
แดง

6211056721098

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่183 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.810 นางสาวจุรีรัตน์ สาถ่ัว 6011011820011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.811

นางสาวลิลาวรรณ พิริยะ
ไพศาล

6111011340021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.812 นางสาวอาทิตยา แก้วชล 6111056990134

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.813

นางสาวทักษพร จารุสิริ
รังษี

6211011460050

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.814 นางสาวจุฑามาศ บุญย้อย 6211011570032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.815 นางสาวแสงดาว ด าเนิน 6211011460015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.816 นางสาวอนุสรา ต าภู 6211011809029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.817 นางสาวนูรีซัม ยะโกะ 6011011836012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่185 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.818 นายฐิติภัทร หนูวัน 6211056721075

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.819 นายณัฐพล ชาญสัจจา 6011011446005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.820 นายรดา สงเคราะห์ 6011012760030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.821

นางสาวณัฏฐณิชา อักโข
สุวรรณ

6111011446043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.822 นายธนยศ ไชยธรรมเดช 6111056721143

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.823

นางสาวกนิษฐา ไชย
ประสิทธ์ิกุล

6011011809008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.824 นางสาวพิมวดี ประจ าค่าย 6011011814016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.825 นางสาวศรัญญา รอเสนา 6111011445066

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.826

นายกัณฑ์อเนก ศุภผล
กุลนันทร์

6211011767010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.827 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วมุลี 6111011809043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.828 นางสาวปัญญดา ผลาสิงห์ 6111056721007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.829

นางสาวกัญญาลักษณ์ 
วิบูลย์ธรรมปาละ

6211056721027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.830 นางสาวสุภัสสรา ช่วยเรือง 6011012760010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.831 นางสาววรนุช จิตหลัง 6111056605028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.832 นายภาณุกร สุขจิตร 6111056160121

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.833 นางสาวธันญาณี คชหาญ 6111011445051

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.834 นางสาวณิชา เตียวย่อง 6211011480005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.835 นายภานุเดช หนูกลับ 6111011570022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.836 นายณัฐกิตต์ิ ไชยชนะ 6211011796033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.837 นางสาวสุทธิดา ชูด้วง 6011056601019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.838 นางสาวโสภิตา ด้วงคต 6011011820016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.839 นางสาวสาวิณี คงเขียด 6011011320010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.840 นางสาวสุนิสา ข าผอม 6211011809040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.841 นางสาวสุทธิรา เพ่ิมเดช 6211056990011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.842 นางสาวรุซัยนีย์ ซาฟีอีน 6111011540016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.843 นางสาวอารีนา สนาบารา 6011011340020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.844 นางสาวฟาเดีย เจ๊ะโม๊ะ 6011056180015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.845 นางสาวมัซเราะห์ กากะ 6111011570041

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่192 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.846 นางสาวนูรีซัน ดือราแม 6011011809013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.847 นายวรเดช สกุลรัตน์ 6211056721107

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.848 นางสาวฮุสนา เจ๊ะโซะ 6111011809031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.849 นางสาวนูรีมาน สะมะแอ 6011011809003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่193 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.850 เด็กหญิงมัณฑนา สะแลแม 6111011320052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.851 นางสาวนารีมะห์ วาโลง 6011011809006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.852 นางสาวฟาตอนะห์ มามะ 6111056150005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.853 นางสาวซูพียะ ยะโกะ 6011011809005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.854 นายอัซฮา ลาเต๊ะ 6111056180050

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.855 นางสาวนารากร คงสีลัง 6211011460028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.856 นางสาวรมัณยา ปะลาวัน 6011056601005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.857 นางสาวนูรุสซาฟีนี มะเกะ 6111056990089

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.858

นางสาวซอฟาวาตีย์ บินยู
โซะ

6111011540037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.859 นางสาวสุชานันท์ โทขันธ์ 6111056721153

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.860 นางสาวกนกกร ถึงพุ่ม 6111011802013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.861 นายณัฐพล ศิริโสภา 6011011796001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.862 นายอนุสรณ์ รู้ตะกูล 6111011820035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.863 นางสาววิไลวรรณ มุกมัน 6011011446019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.864 นางสาวภรณ์ชนก แซ่ล้ี 6211011480043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.865 นางสาวอิงคณิฐ โยโพธ์ิ 6211011446001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.866 นางสาวรัชชนก นุชย้ิมย่อง 6111011470005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.867 นางสาวธัญธร บัวจีน 6211011767009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.868 นางสาวปิยอร กล่ินทอง 6111011480038

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.869 นางสาวขวัญชนก นพรัตน์ 6011011445033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่198 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1
กทม. ล าดับท่ี 1ก.870 นางสาวศรีธรา ทาแก้ว 6211011809001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.6 นายโยพนา ค านึง 6011011448029

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.7 นางสาวณัฐภรณ์ อ้นบู่ 6011011820001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.8 นางสาวภัทรพร สมชะนะ 6011056160045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่199 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.9 นายรัฐธรรมนูญ อ่อนธนู 6011056160045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.10

นางสาวธันยพร ขม้ิน
เหลือง

6111011820068

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.11 นางสาวปภานัน แซ่เฮ้ง 6111011445061

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.12 นางสาวนันทวัน ข าพ่วง 6011011470023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่200 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.13 นางสาววนารี ดวงประทุม 6111056990129

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.14 นางสาวธัญรดา จีวิ 6111011448033

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.15 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 6111056990101

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.16

นางสาวปรางค์ทิพย์ สีทา
วัน

6211056990049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่201 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.17 นางสาวปิยะฉัตร ศรีดี 6211011820031

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.18 นางสาววณิชฌา ด าริห์ 6211011806040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.19

นางสาวณัฐาภรณ์ คุ้ม
ไข่น้ า

6111011460019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.20 นางสาวนิรมล มณีพงษ์ 6111056990125

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.21

นางสาวกัญญาวีร์ จิตร์
ถาวรมณี

6211011820030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.22

นางสาวกนกวรรณ บุญ
ธรรม

6211056990061

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.23 นางสาวอภิรดี ฝูงใหญ่ 6011056990053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.24 นางสาววิมลสิริ แสงสุข 6111056990046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.25 นางสาวอรอุมา ย้ิมเนียม 6111056721160

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.26 นางสาวชนากานต์ สีช้าง 6011056721087

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.27

นางสาวมนธิดา ศรีจันทร์
ผ่อง

6111011448074

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.28

นางสาวมนธิชา ศรีจันทร์
ผ่อง

6111011448073

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่204 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.29 นางสาวศิวะพร ศรีนาค 6111056990064

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.30 นางสาวชนิสรา แก้วมณี 6111011470057

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.31

นางสาวปานตะวัน พรม
บุตร

6111011445101

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.32 นางสาวธัญชนก แซ่เตีย 6111011806005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่205 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.33 นายดนุชภร เสนาอาจ 6111011820025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.34 นายธนโชติ สารเสนา 6211011446014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.35

นางสาวธารีรัตน์ เหล็ก
เพชร

6111011448057

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.36 นางสาวจารุวรรณ วงษ์มณี 6011011445035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่206 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.37 นายเกริกพล กุศลมาก 6111011448052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.38 นางสาววรรณนิศา แซ่เอ็ง 6111011470047

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.39 นางสาวณัทภัค สุโพณะ 6111011820047

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.40

นางสาวบุณฑริกา ฉายา
วัฒนะ

6111011820048

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่207 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.41

นางสาวระลินรัตน์ ชาญ
ปรัชญาวุฒิ

6011056990049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.42 นางสาวจัสมิน กล่ินกาเซ็น 6111056721090

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.43 นางสาวกนกพร ค าคง 6011011470034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.44

นางสาวยุพารัตน์ เกียรติ
ประชา

6011011820006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่208 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.45 นางสาวรติ พิณโย 6111056721072

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.46 นางสาวณัฐริดา จิตริต 6111011820004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.47

นางสาวภูวรี กุลศรี
ประเสริฐ

6111056721017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.48 นายเสธสิริ สุวรรณปิยวงศ์ 6011056721049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่209 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.49

นางสาวกัญญารัตน์ อา
มาตย์สมบัติ

6011056160016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.50 นางสาวสุชญา ปานาพรม 6011056990007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.51 นางสาวมาริษา เทียนสงค์ 6011011445043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.52 นางสาวอริศรา หงษ์ชัยภูมิ 6011056605013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.53

นางสาวพรทิพย์ สกุล
มงคลชัย

6111011448062

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.54 นางสาวปาริณีย์ ทรัพย์เย็น 6111011448016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.55 นายปกรณ์ ศรีเล็กดี 6111011460021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.56 นายพชธกร อินทร์โส 6111011445071

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่211 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.57 นางสาวประพิมพร พุดไทย 6111011460097

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.58

นางสาวกรพินธ์ุ มาลัย
เจริญพร

6111056160014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.59

นายศักด์ิกรินทร์ พร้อม
อ าไพพงษ์

6111056160135

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.60 นางสาวลภัสษา อ้นบู่ 6111011446041

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่212 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.61 นางสาวสุจิตรา จันทร์ไม้ 6111011448006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.62

นายอธิพัฒน์ วัฒนกนก
ธรรม

6111011446034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.63

นางสาวธัญยรัตน์ ศรี
เมืองบุญธาดา

6111011820053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.64

นางสาวนุชนารถ เจริญ
พาสุข

6111011448069

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.65

นางสาวธารธิชา ดารา
อัมพรสิน

6011056721110

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.66 นายธีรนัย เกียรติอาธารชัย 6111056721161

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.67 นางสาวอมรรัตน์ แดงอุบล 6111056160048

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.68 นายณัฐดนัย มาคงเฮียง 6111056721169

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.69 นางสาวสุธาสิณี เต็งมณี 6011011446026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.70 นางสาวมารินี เชียงทอง 6011011445017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.71 นางสาวชโลปกรณ์ ทิมกุล 6111011460084

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.72 นางสาวชาลิณี หทัยธระ 6111011820059

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.73

นางสาวดาราลักษณ์ ศิริ
วงศ์

6111056160007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.74

นางสาวศิริขวัญ มุ่งน า
ตระกูล

6111011445102

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.75 นางสาวณภัทร ทุนเพ่ิม 6111011448008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.76

นางสาวทิพย์วรรณ น่วม
มานพ

6111011460035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.77 นางสาวณัฐชยา จันทร์ซ้าย 6111011460083

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.78 นางสาววานิสสา กล่ินอุบล 6111056990020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.79

นางสาวกานต์รวี วงศ์ศิริ
ทัศน์

6111056721167

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.80 นายกรรชัย เทียนสมบัติ 6011056721080

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.81

นางสาวณัฐนันท์ พรหม
วิมานรัตน์

6111011448054

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.82 นางสาวช่อฟ้า ไชยเนตร์ 6111056160136

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.83 นางสาวสุธิกาญ มีล่อง 6111011445053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.84 นายธิเบศ กุลพักตรพงษ์ 6111011660014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.85 นายปุริม ภูมิวนา 6111011660013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.86 นางสาวพรธิณี เจริญแพ่ง 6011011445019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.87 นายชานนท์ บุญนุ่น 6111056160100

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.88

นางสาวกานต์ธิดา เทียน
สุวรรณ

6111011660015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.89 นางสาววรัญญา แสงบุตร 6111056721076

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.90

นางสาวนันท์นภัส บินวา
ชิด

6111011806040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.91 นางสาวชมพูนุช เมืองซอง 6111011448079

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.92

นางสาวกัญญารัตน์ โคก
หอม

6111011445081

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.93

นางสาวเบญจวรรณ เวียง
เหล็ก

6111056721145

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.94

นางสาวจิดาภา เน่ืองจาก
หม่ืน

6111011470058

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.95

นางสาวนิภาภรณ์ ขวัญ
อ่างทอง

6111056990123

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.96 นางสาวปุณิกา ไชยพันธ์ 6111011446025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.97 นางสาววริศรา รุ่งเรือง 6111056721107

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.98 นางสาวธันยพร ลัคนาลิขิต 6111011446007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.99 นางสาวแอมม่ี ดอลตัน 6111056721112

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.100

นางสาวรัตนาภรณ์ เล็บ
ขาว

6211011446013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.101

นางสาวภัทรชยากรณ์ 
พรหมท้าว

6111056990097

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.102

นางสาวปณวรรณ์ ป้ัน
เพ็ชร

6111011460007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.103

นางสาวศรัลยา กระจ่าง
อรรถชัย

6111011806011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.104

นางสาวธันย์ชนก อัศว
โสวรรณ

6211056990025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่223 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.105 นายศิริพงษ์ บุตรภักดี 6211011660002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.106

นางสาวรชยาพร เกตุราม
ฤทธ์ิ

6111011820017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.107

นางสาวปฏิมา เจนนภา
ภัณฑ์กิจ

6111056160027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.108

นางสาววรรณาพร 
ศรนารายณ์

6111056990017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.109

นางสาวปาณิสรา น่ิม
สุวรรณ

6111011445015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.110

นางสาวณัฏฐณิชา ไวทย
กุล

6211011446024

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.111

นางสาวภัทรศยา สุข
จ านงค์

6211011806014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.112 นางสาวพรชิตา ด ารัส 6011011460021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.113

นางสาวพรนภัส ธัญธน
วิวัฒน์

6011011460019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.114 นางสาวศุภรัตน์ เรืองศักด์ิ 6011056721008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.115

นางสาวปราณจารีย์ บร
บัตร

6011011448008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.116 นางสาวสิริกร อยู่ยัง 6111011460101

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.117 นางสาวชนิสรา ศรชัย 6111011460096

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.118 นางสาวรัตนา รัตนมังคละ 6111011806017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.119 นางสาวเจนนิศา บัวอ่ า 6111011446019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.120 นายนพรัตน์ โภคาพานิชย์ 6111056990004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.121

นางสาวธัญญลักษณ์ วงษ์
เงิน

6111011806026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.122 นางสาวบุศรัตน์ เถรี 6211056605011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.123 นายสิรภพ เจนนุวัตร 6211011446047

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.124 นางสาวชฎาธาร ศรีหาตา 6211056990099

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.125 นางสาวถวัลรัตน์ โกเฮง 6211056990002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.126 นายภาณุวัฒน์ ช่ืนสกุล 6111056721054

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.127 นางสาวบงกช ถานะ 6111011460088

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.128 นายนิพนธ์ บุราณวัตร 6011011448007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.129

นางสาวปาจารีย์ ธงกระ
โทก

6011011460013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.130 นางสาววัลค์ุวดี งามงอน 6111011446011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.131 นางสาวณิชากร ต้อยต่ิง 6011056160049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.132 นางสาวศศิปรียา พิกุลศรี 6211056990020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.133 นายภานุพงศ์ แก้วใส 6011056160026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.134 นางสาวม่ิงกมล จงรักษ์ 6111011470048

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.135

นางสาวสุขุมาภรณ์ 
แพทย์รักษ์

6111056990121

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.136 นางสาวจรรยพร ชายทวีป 6111056160080

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.137 นายนพดล ย่ิงสกุล 6011011446012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.138 นายธีรพงศ์ อินทร 6111056721078

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.139 นางสาวนันทพร ม่ันคง 6111056721074

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.140 นางสาวภาวิณี พุ่มเล็ก 6111056160079

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.141

นางสาวนนทิดา ลิขนะ
พิชิตกุล

6211011806027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.142

นางสาวปิยาพัชร เมฆ
โสภณ

6011056721026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.143 นางสาวสโรชา เจริญผล 6211056990043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.144 นายสิทธิโชค ค าหลอม 6011056605016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.145 นางสาวสุนิตา มะหะหมัด 6011056731004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.146

นางสาวช่อผกา กล่อม
ปัญญา

6111011460076

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.147

นางสาวพรรณนิภา เบ้ีย
เล่ียม

6211011460040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.148 นางสาวณัฐธินี เกิดผล 6111011460059

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.149

นางสาวชัญญานุช พันธ์ุ
เพ็ง

6011056721011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.150 นางสาวนภัสสร ขวัญมี 6111011470023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.151 นางสาวจันทร์ธิมา โชติมูล 6011056160015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.152

นางสาวปิยะฉัตร วงษ์
ธรรม

6111056990098

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.153 นางสาวณัฐวิมล เครือศิลป 6211056990026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.154

นางสาวณัฏฐกานต์ สัง
ขมาน

6111011445007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.155

นางสาวชุตินันท์ สุวรรณ
ศรี

6211056990092

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.156

นางสาวธัญลักษณ์ 
โสภาสพ

6111011460054

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.157 นางสาวสิราวรรณ ภูผา 6011056990019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.158 นายกิตติพงศ์ ตาค า 6111056160138

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.159 นางสาวณัฏฐา ชาติพรต 6111011445091

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.160 นางสาวธนัชพร เฉลิมวัฒน์ 6111011820052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.161

นางสาวจิราวรรณ สุ
วรรณะ

6111056605047

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.162

นางสาวฉัตรฑริกา พวง
มะลิ

6011011806006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.163

นางสาวธนภรณ์ วงษ์
ไพศาล

6111056721052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.164 นางสาวณัฐภัค ตระกูลสุ 6111011460032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.165

นางสาวกิตติยาภรณ์ 
พิพิธกุล

6011056990048

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.166

นางสาวยลดาภรณ์ เดือน
เพ็ญ

6011011460007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.167

นางสาวพิริยดา จุ้ยกระ
โทก

6111011448058

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.168 นางสาวกัณณิกา ทองพูล 6111056721051

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.169 นายรชต น้อยคงคา 6011056721086

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.170

นางสาวภัทรารัตน์ วงศ์
วัชรินทร์

6011056731001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.171 นายพรชัย เสมศรี 6111056990007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.172 นายชัยวัฒน์ ริมสมุทร์ 6111011446047

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.173

นางสาวจิราภรณ์ วาสนา
เชิดชู

6111011660020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.174 นางสาวภัทริน เข็มมาลัย 6211011806028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.175 นายวิชาน สมบูรณ์นาวิน 6111011660008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.176 นางสาวฐิติพร ฐิติปัญญา 6111056990070

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.177

นางสาวจินต์จุฑา ธัญญ
การ

6111056990104

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.178 นายชัชพงศ์ ชัยสงค์ 6111011448014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.179

นางสาวอัจฉรา พลอย
พานิชเจริญ

6111056990044

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.180 นางสาวปรียาภัทร ชัยทัศน์ 6111011445040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่242 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.181

นางสาวธญานี ประคอง
ภักด์ิ

6111056160113

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.182

นางสาวกรรณิการ์ สูญไธ
สง

6211056990027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.183

นางสาวกนกพร มูล
สุวรรณ

6111011660022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.184 นางสาวสุดาพร รอนใหม่ 6011056731006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่243 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.185 นายณยศ สะตะ 6211011460083

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.186 นางสาวกุลิสรา เสียงล้ า 6111056990043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.187

นางสาวมิถุนา พงศากูล
สมบัติ

6111011820034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.188

นางสาวกนกวรรณ อาฒ
ยะพันธ์ุ

6111011460013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่244 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.189 นางสาวฉัตรลดา ย้ิมขลิบ 6011056721023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.190 นางสาวปาริชาติ ยศทอง 6111011445085

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.191 นางสาวเบญญา สืบจากศรี 6111011820045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.192

นางสาวสิริสุดา ลุมพิกา
นนท์ศิลป

6011056160037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.193

นางสาวสุกันยาวดี แย้ม
กระโทก

6111011446052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.194 นางสาวอนุธิดา นามนนท์ 6111056990085

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.195

นางสาวอมินทรา ธี
ระวรรประเสริฐ

6111056605048

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.196

นางสาวธัญญารักษ์ นาม
พันดุง

6211056605009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.197

นางสาวธัญญลักษณ์ 
แน่นพิมาย

6111056990093

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.198

นางสาวชนิกานต์ พาระ
หาด

6111056990040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.199 นางสาวกชกร กุลทอง 6111011446055

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.200

นางสาวปราณปรียา สน
เล็ก

6211056990080

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.201 นางสาวนริศรา สงวนงาม 6011056990040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.202

นางสาวยุภาวรรณ บัวศรี
ภูมิ

6111056990109

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.203 นางสาวสุทธิดา อรัญมาลา 6111011470046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.204

นางสาวสายธาร ทอง
จันทร์

6011056990036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.205 นางสาวธณิดา จันทวี 6111011460086

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.206

นางสาวบุษราพันธ์ พล
สว่าง

6111056990086

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.207 นางสาวจริดา อุระงาม 6111056990045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.208 นางสาววนิดา บุษยาตรัส 6111056605030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.209 นางสาวสุธาศิณี จึงแสนสุข 6111011470032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.210 นางสาวสุปริญญา ไม่วายมี 6111056990050

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.211 นางสาวพรนภัส นิเลิศรัมย์ 6111056990027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.212 นายปรัชญา เฉลิมมีกล 6211011660009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.213 นายกวิน เอมโอด 6111056721146

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.214 นางสาวฐิติมน โพธิสาร 6111056990072

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.215

นางสาวสิรินรากร รัตนะ
วัน

6211056990009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.216 นางสาวพัชรพร ปิยะวงษ์ 6111011460093

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.217 นางสาวกรรณิการ์ ปัดค า 6111011448078

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.218 นางสาวชลดา จันทกรณ์ 6111056990022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.219 นายนพเกล้า ค าสด 6111011460006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.220

นางสาวอัยยภัทร์ ไพศาล
บุรมณี

6111011470034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่252 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.221 นางสาวสุภัทรา ชมภูโกฐ 6011056990001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.222 นางสาวปัทมพร โพธา 6011056990032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.223

นางสาวพรนภา ส าเภา
นนท์

6111011460025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.224 นางสาวเกวลิน แสงเมือง 6111056990130

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.225 นางสาวสลิณา ชัยจีน 6111011820023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.226

นางสาวภัทรวรินทร์ ชาลี
รินทร์

6011056721010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.227 นางสาวปิญานัฐ ศรีโฉม 6011056990021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.228 นางสาวปรียา งามวงศ์ 6111011448021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.229 นายพัชรกัญญ์ บุญเชิด 6211056990081

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.230 นางสาวฐิติยา พิกุล 6111056990076

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.231 นางสาวกนกวรรณ จินายะ 6011056990026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.232 นางสาวธนัชพร ภูสีดิน 6011056721079

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่255 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.233 นางสาวภัทรียา กัปโก 6111056990118

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.234 นางสาวปภัสรา สีหาราช 6111011660007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.235 นางสาวธัญวรัตน์ คงสิลา 6211056990095

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.236 นายจักรกฤษณ์ เย่ือสูงเนิน 6011011446002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่256 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.237

นางสาวจิตรกัญญา นนท์
แสง

6111011470056

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.238 นางสาวรัชนีกร สุภารส 6111056990039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.239 นายวรานนท์ ค าแหวน 6111056160053

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.240 นางสาวภณิดา ทองแม้น 6211056990068

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่257 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.241

นางสาวกัญญารัตน์ นาม
โคตร

6111011448001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.242

นางสาวรุ่งนภา ยอด
สุวรรณ์

6011011445039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.243 นางสาวปิยะธิดา พ.ศ.สร 6111056990103

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.244 นางสาวสมัชญา ปานค า 6111056990056

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.245

นางสาวจีรนันทน์ 
โชคบรรฑิต

6211056990012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.246 นางสาวอัศรัญญา ฝ่ายสงฆ์ 6111011460072

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.247 นายธีรนัย ด่ิงแก้ว 6111011448040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.248 นายพิษณุ ศรีโยธี 6111056721067

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.249 นางสาวจิราภรณ์ แก้วภู 6111056990096

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.250 นางสาวนฤมล ศรีบุญ 6011011470027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.251 นางสาวยุภาพร โสสีทา 6111011446039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.252 นายธีรศักด์ิ พุทธวงศ์ 6011011460004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.253 นางสาววิชุอร ภิบาลสิงห์ 6111056990102

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.254 นางสาวคัทลียา ประวิเศษ 6111056990094

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.255

นางสาวกัญญารัตน์ ป้ัน
ลาภ

6011056605022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.256 นางสาวสุธิดา สีบาล 6011056990013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่261 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.257 นางสาวอักษรา บรรเทา 6111056990080

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.258 นางสาวปิยะณัฐ แคนคง 6111056990124

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.259 นางสาวญาดารัตน์ แสงใส 6111011446004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.260 นางสาวนภาพร บุญสอน 6111056731002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่262 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.261 นางสาวดุจจา ค าผุย 6111011445100

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.262 นางสาวธนพร ทีสระคู 6111056990023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.263 นางสาวนริศรา แสงมูล 6011056990017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.264

นางสาวเปรมกมล จันทร์
ขาว

6211011320009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.265 นางสาวฑิตยา มณีฉาย 6011056990050

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.266

นางสาวไอลดาย์ วินทะ
สมบัติ

6011056990052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.267 นางสาวณัฐธิดา ภักดีก าจร 6111056990068

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.268 นางสาวสุภัชชา กาฬหว้า 6011056990006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.269

นางสาวศิริลักษณ์ สวัสด์ิ
ผล

6211056990037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.270 นางสาวสุฟ้า ธานีวรรณ 6111011820018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.271 นางสาวธิดารัตน์ โสมะเกตุ 6211056990045

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.272

นางสาวนัสจิรานันท์ สุข
บรม

6211011460081

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.273 นางสาวนริศรา สมบัติมาก 6111056990048

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.274 นางสาวศุภนุช ค าศิลา 6211056990007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.275 นางสาวชลลดา ภูยาดาว 6111011460094

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.276

นางสาวศิริภัทราณ์ โคตร
ค าหาญ

6211056990013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.277 นางสาวจิรวรรณ ซามาตย์ 6111056721025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.278 นางสาวเบญจพร ค าพิลา 6111056990117

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.279 นางสาวพัชรี กวงแหวน 6011056990023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.280 นางสาวเกวลิน พุฒหอม 6211056990079

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.281 นางสาวเกวลิน อมแย้ม 6011056990041

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.282 นางสาวสุวกุล ป่ินเงิน 6111011448004

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.283 นางสาววิภานันท์ ค าพรหม 6011011806007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.284 นางสาวอนันตญา ไชยชนะ 6011056990005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่268 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.285 นางสาวเมธิตา ผาสุข 6011011446027

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.286 นางสาวปาณิศา สุดหา 6111056721057

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.287 นางสาวศศิมาพร ศิริศักด์ิ 6111056990019

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.288

นางสาวสุทิลาวัลย์ รอด
ไพรี

6011056990025

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่269 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.289 นางสาวมินลนี ชนม์ญาน 6111056990036

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.290

นางสาวณัฐกาญจน์ กุณา
ตรี

6011056721007

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.291 นางสาวศยามล เพลินจิตร 6111056605010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.292 นางสาวนิกาญา วรนันสิทธ์ิ 6111056990013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.293 นางสาวสุรางคนา ใจการ 6111056990002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.294 นายสราวุฒิ ก๋ารินทร์ 6011056605015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.295 นายจตุรภัทร ผัดหน้า 6111056990003

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.296 นายเกริกระวี ศรีสุข 6111011445037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.297 นางสาวเจนจิรา สุมาลัย 6111056605013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.298 นางสาวศิวรักษ โกมลสินธ์ 6111011445034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.299 นางสาวปุณยาพร ลมลอย 6111011446030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.300

นางสาววราภรณ์ รอด
สถิตย์

6211011460023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.301 นางสาววิริยา พูนเพ่ิม 6111011446005

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.302

นางสาวพิชญาภัค เสรี
สวัสด์ิ

6111011820050

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.303

นางสาวปัทมารัตน์ สุ
พสอน

6011056605014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.304 นางสาวกิติยาภรณ์ ปรีชา 6111011806042

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.305

นางสาวปัทมาวรรณ นัน
ชม

6011056721071

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.306

นางสาวพีรยา ค าเพราะ
โสตร์

6111011445098

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.307 นางสาวศศิวิมล เพชรต่ิง 6111056605016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.308 นางสาวณิชนันท์ บุญส่ง 6111056990081

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.309 นางสาวธนัชชา เรืองค า 6011056990035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.310

นางสาวเจนจิรา เจริญ
แพทย์

6111056990071

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.311

นางสาวจุฑารัตน์ เรือง
พรหม

6111011460100

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.312 นางสาวพฤศจิกา เสนานุช 6011011445001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.313 นายรุ่งโรจน์ สุขเฉลิม 6011056721018

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.314 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 6011056605011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.315 เด็กหญิงนันจา วงษ์ศรีดี 6111011820054

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.316

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบุญ
เพ็ง

6111011820058

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.317 นางสาวสิรินทรา ผลจันทร์ 6211056990052

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.318

นางสาวกมลทิพย์ 
ขันตยาภรณ์

6111056160023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.319 นางสาวใบเงิน อรชร 6111056160057

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.320 นายภาณุวัฒน์ นนทารักษ์ 6111056605017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่277 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.321 นายวุฒิพงษ์ เนียมขันธ์ 6111011820061

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.322 นายสุทธิเดช เอ่ียมกล่ิน 6111011445042

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.323 นายรฐนนท์ ราชเดช 6011011460023

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.324 นายมังกร ร่ืนรมย์ 6111056721117

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.325 นางสาวอาทิตยา ส่วนลา 6111011470035

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.326 นางสาวทิพย์สุดา ปานมา 6111056990073

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.327 นางสาวปิยธิดา ทองดี 6111056990026

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.328 นางสาวสโรชา ยอดย่ิง 6111011448032

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.329 นางสาวณัฐริกา สุขส าราญ 6211011460010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.330 นางสาวมุทิตา บุญวงศ์ 6211056990039

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.331 นางสาวชญานี คงแจ่ม 6111056990010

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.332

นางสาวธิดารักษ์ ชุมพล
รักษ์

6111056990024

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.333

นางสาวหรรศมน สิทธะ
เมธา

6111056160098

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.334

นางสาวศิริญญา ชัยงาม
เมือง

6011056605006

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.335 นายอัครศิลป์ จันทะคูณ 6011056731009

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.336 นายอนพัทย์ โยธี 6011056721106

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.337 นายธนวัฒน์ อาจปาสา 6111011470044

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.338 นางสาวสุชานาถ น่ิมคง 6111011448017

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.339 นางสาววาสนา พงษ์ธนู 6111011445057

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.340

นางสาววริศรา ภักดีวนิช
พงค์

6111011806034

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.341

นางสาวปลายฟ้า แหวน
วงษ์

6111011445030

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.342

นางสาวเหมือนฝัน จินดา
รักษ์

6111011446049

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.343 นางสาวธนาภา ม่วงงาม 6211056990069

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.344 นางสาวจุฑามาศ มีมาก 6011056990020

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.345

นางสาวสุพรรณณิการ์ 
สละภัย

6111056605008

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.346

เด็กหญิงวรรณนภา 
เสมสวัสด์ิ

6011011445042

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.347 นางสาวศศิวิมล วงศ์สวัสด์ิ 6011056721104

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.348 นางสาวกุลชา แสนภักดี 6111056721093

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่284 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.349 นางสาวกิตตินภา ขูทก 6111056721121

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.350 นางสาวชุติมา ขันใส 6011056605002

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.351 นางสาวทัตพร แก้วน่ิม 6011056721037

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.352 นางสาวธนวรรณ สุพาที 6111056160046

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.353

นางสาวนภัสวรรณ ทรง
เดชะ

6111011470021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.354 นางสาวชนกสุดา ผลย่ิง 6011011446028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.355 นางสาวฟ้าใส ละอาด 6111011460047

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.356

นางสาวธันย์ชธรณ์ เอ่ียม
ประเสริฐ

6111056990042

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ
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ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.357

นางสาวหทัยกาญจน์ 
สุภศร

6111056721043

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.358

นางสาวปภาวรินท์ แก่น
จันทร์

6111056990028

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.359

นางสาวณัฐธยาน์ โสภา
ภาค

6111056605011

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.360 นายวิทิต ขุนศรี 6011056605001

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่287 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.361 นายซุลกิบลี วาหนิ 6011011836014

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.362 นางสาวโซไรฎา บิลเหล็บ 6011011806015

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.363 นางสาวเจนสุภา อ่างแก้ว 6011011820013

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.364 นางสาวรูมัยยะ สุนันทวงศ์ 6111056990067

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่288 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.365

นางสาวณิศรา วงศ์ถาวร
จิตร

6011011820012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.366 นางสาวนริศรา แก้วคง 6111011448070

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.367 นางสาวไอลดา หลงเก็ม 6111056990078

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.368 นางสาวอภิชญา เพชรขัน 6211056990040

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่289 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.369

นางสาวอัยเซาะห์ เฮ็งตา
แกะ

6111056990079

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.370 นายอันวา กาเดร์ 6011056605012

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.371 นางสาวญาณี หวังประพิณ 6211056990056

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.372 นางสาวณัฐริกา กล้ิงทะเล 6011056721021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ



หนา้ที ่290 ถงึหนา้ที ่290

ประเภท
ศูนย์

การศึกษา
ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562  แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ีเอกสาร

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.373

นางสาวสรัญญา 
ประเสริฐศรี

6111011660016

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.374 นายอนุชา แสงจันทร์ 6011056160021

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.375 นางสาวธนพร ขจรไพศาล 6111056721140

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2
กทม. ล าดับท่ี 2ก.376

นางสาวชุติมณฑน์ แก้ว
ยวน

6011011445022

ถ้า
ต้องการ

ย่ืนกู้เทอม
 1/63

วันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63 ให้นักศึกษาน าแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด ส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง  
คุณอมรา โต๊ะท่ี 4 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 02-244-5199  โดยให้
ระบุช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามล าดับท่ี ดังน้ี “ศูนย์การศึกษา-ล าดับท่ีเอกสาร - ช่ือ นามสกุล "  
ตัวอย่างช่ือผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น   กทม.-1ก.25-นายขจร มีมานะ


