
หนา้ที ่1 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา                      วัน เวลา สถานท่ี  ท่ีต้องน าส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบท้ังหมด

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 1ก.1
นายประชัยทัศน์ หลง
ขาว

6011029721004
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 1ก.2
นางสาวจีรภัทร 
พุทธสโร

6111029721004
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 1ก.3 นายวรัญญู บัวแก้ว 6111029721015
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

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.และกรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 รายเก่าท่ีได้กู้ปีการศึกษา 2562 แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 
2563"

       2.  รายเก่าท่ีเว้นกู้ในปีการศึกษา2562  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4 ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอ
กู้ยืมฯประจ าปี 2563   ท่ีศูนย์การศึกษานอกท่ีนักศึกษาศึกษาอยู่   ภายในวันท่ี 16 - 24 ก.ค.63

       3. รายใหม่  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ช้ันปีท่ี 2 - 4   ส่ง "เอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจ าปี 2563 "  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีนักศึกษาศึกษาอยู่   ภายในวันท่ี 16 - 24 ก.ค. 63

       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



หนา้ที ่2 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 1ก.4
นางสาวฟาตอนะห์ ฉิม
ฉ่ า

6111029721022
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 1ก.5
นางสาวรัตนมน เพ็ชร
จันทร์

6211029448003
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 1ก.6
นางสาวกมลชนก 
ปัจฉิมเพ็ชร

6211029721003
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 1ก.7
นางสาวณิชมน จันทร์
งาม

6211029721006
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 1ก.8
นางสาวเก็จมณี คงกล
อม

6211029721010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 1ก.9 นายศมัชฌาฏ์ อรัญฤทธ์ิ 6211029721011
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 1ก.10 นางสาวญาณิศา บัวสด 6211029721013
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888



หนา้ที ่3 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 2ก.1
นางสาวสุวภัทร ทอง
ช่วย

6011029721001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 2ก.2 นางสาวศรัญญา ใฮงาม 6011029721002
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 2ก.3 นางสาวเกศวดี สุทธิ 6011029721006
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 2ก.4 นางสาววทันยา ทองเส้ง 6011029721007
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 2ก.5
นางสาวกฤตยพร 
ภิญโญรัตนโชติ

6011029721012
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 2ก.6
นายนฤพล สุจริต
ธุระการ

6011029721014
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 2ก.7 นายรณภพ ทองแจ้ง 6011029721015
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888



หนา้ที ่4 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 2ก.8 นางสาวคานซา รัตน์ชู 6111029448002
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ตรัง

ล าดับท่ี 2ก.9
นางสาวอรยา เอียด
ปาน

6111029448004
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง คุณสุชาดา ห้องส านักงาน อาคารดุสิตพารา ต้ังแต่เวลา09.00-16.00น. 
โทร. 075-500888

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.13
นางสาวมัลลิกา บุญ
มายอง

6011081320008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.14 นางสาววลีพร วรรณศรี 6011081320010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.15
เด็กหญิงชลธิชา ปารี
เสน

6011081320012
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.16
นางสาวสุกัญญา ยศ
น้อย

6011081320013
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.17
นางสาวธัญญรัตน์ เต
ภักดี

6011081446006
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019



หนา้ที ่5 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.18 นายธวัชชัย ธิรินทอง 6011081446011
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.19
นางสาวศิรดา พิลาศ
จิตร

6011081446013
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.20 นางสาวอรนุช ขัติยะ 6011081721014
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.21 นางสาวกมลวรรณ ใจดี 6011081721015
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.22
นางสาวสุนิษา ทาอิน
เป็ง

6011081721016
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.23 นายสุริยัน จันทร์แสง 6011081721023
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019



หนา้ที ่6 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.24 นายธนวัฒน์ บุญจา 6011081721024
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.25
นางสาวสุวิษา แสนปง
ผาบ

6011081721027
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.26
นางสาวชุติมณฑน์ 
พงษ์พัฒน์

6011081721038
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.27
นางสาวประภาวัลย์ 
ธรรมลังกา

6111081320001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.28 นายไตรวิชญ์ กิติตาล 6111081446003
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.29 นายกลวัชร สุวรรณศร 6111081721001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019



หนา้ที ่7 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.30 นายพงศกร รอดเส็ง 6111081721002
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.31
นางสาวศรินยา จินา
เดช

6111081721005
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.32
นางสาวเจนจิรา จัน
อุตสาห์

6211081320003
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.33 นางสาวภาวิกา อ่ึงพวง 6211081320004
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.34 นางสาวปภาวรินท์ ท านุ 6211081320006
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.35
นางสาวสุปรียา พูล
สวัสด์ิ

6211081320008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019



หนา้ที ่8 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.36 นางสาวกฤตินี ป้ันศิลป์ 6211081320012
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.37
นางสาววราภรณ์ 
ครองชีพ

6211081446002
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.38
นางสาวพิมพ์ลภัส 
ทองปล่ัง

6211081446004
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.39
นางสาวชนนิกานต์ 
ทดแทน

6211081446011
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.40
นางสาวสุฑาทิพย์ ค า
เขียว

6211081721005
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.41
นางสาวกัลยภรณ์ 
ประเสริฐศรี

6211081721007
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019



หนา้ที ่9 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.42 นายทิพากร ธรรมแสน 6211081721011
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.43 นางสาวศิริญญา สมศิริ 6211081721014
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.44 นายกรไชย พุทธิระ 6211081721018
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 1ก.45 นางสาวณัฐธินันย์ ธิหล้า 6211081721023
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.1 นางสาวพัชรพร ริมมกุล 6011081446002
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.2
นางสาวอินทุอร อินทุ
โศภน

6011081446004
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019



หนา้ที ่10 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.3 นางสาวอารียา สุขสมัย 6011081446008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.4 นายศดายุ เรือนมูล 6011081721017
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.5
นายพงศกร ปัญญา
อินทร์

6011081721018
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.6 นางสาวจรรยา ทาทอง 6011081721021
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.7 นางสาวปรียาพร สือโจ 6011081721026
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.8 นายเอกนุพัทธ์ ปันทา 6011081721029
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019



หนา้ที ่11 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.9 นายธีรดนย์ แสนก่อ 6011081721030
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.10 นางสาวณัฐชา หารมาก 6011081721037
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.11
นางสาวชลิตตา สาย
สุวรรณ

6011081721039
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.12
นายณัฐพงศ์ พงษ์
พรรณา

6011081721040
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.13
นางสาวเสาวลักษณ์ 
หล้าธิ

6011081721042
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.14
นางสาวธัญญารัตน์ 
เหรียญทอง

6011081721052
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019



หนา้ที ่12 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.15 นายวัชรพงษ์ ร่มร่ืน 6111081446002
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.16 นางสาวกฤติกา เส็งสาย 6111081446006
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.17 นายกิตติชัย ย่ีสิบแสน 6111081446008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.18
นางสาวอภิชาดา อ้วน
ศิริ

6111081446010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.19 นายวัชรพงษ์ คงม่ัน 6111081721010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง ล าปาง

ล าดับท่ี 2ก.20
นางสาวกัลญารัตน์ 
ดวงประทีป

6111081721023
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทร์สุข และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง  โทร 
054-228019



หนา้ที ่13 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.24
นางสาวสุดารัตน์ 
เพชรแก้ว

6011050320004
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.25
นางสาวปองทิพย์ 
กรินทร์ไตรทิพย์

6011050320008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.26
นางสาวปุณรีย์ พวงไธ
สง

6011050320009
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.27
นางสาวอรุณโรจน์ 
พิมพ์พันธ์ุดี

6011050320010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.28
นางสาวรัตนากร นก
เล็ก

6011050320011
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.29 นายจงรัก หลินศรี 6011050721008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่14 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.30
นางสาวณัฏฐณิชา ทุ
เครือ

6011050721013
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.31 นายธนกร ภมร 6011050721015
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.32
นางสาวพรชิตา คง
สุวรรณ์

6011050721018
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.33 นางสาวณัฐสุดา พลเสน 6111050320001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.34 นางสาวอารียา อินลี 6111050320009
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.35
นางสาวอโรชา ศรีสุข
ปล่ัง

6111050320010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่15 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.36
นางสาวชุติมา 
สงเคราะห์

6111050431001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.37
นางสาวรุ่งลักษมี แก้ว
ไพบูลย์

6111050431008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.38
นางสาวชมพูนิกข์ กิติ
ลือ

6111050601001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.39
นางสาวนาเดียร์ เส็น
เจริญ

6111050601003
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.40
นางสาวเบญจมาภรณ์ 
เต็มดวง

6111050601008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.41
นางสาวปานชีวา อิน
ประโคน

6111050601012
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่16 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.42 นางสาวพัชรีพร ชูทอง 6111050601014
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.43
นางสาวปัญจาวีย์ บัวมี
กล่ิน

6111050601016
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.44 นางสาวศิญาณี ทารา 6111050601018
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.45 นางสาวสุพิชชา ชัยชนะ 6111050601021
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.46
นางสาวชนัญญา เซ่ียง
เจ๊น

6111050601022
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.47
นางสาวประภัสสร 
ลาดปะละ

6111050721009
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่17 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.48 นายกฤตบุญ ทองแท้ 6111050721032
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.49 นางสาวรุจิภา วังหิน 6111050721038
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.50
นางสาวธนิชตา บ ารุง
ศรี

6111050721041
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.51
นางสาวสุธาสินี ปราง
มณี

6211050160002
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.52 นางสาวเมทินี สังข์ทอง 6211050320001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.53
นางสาวขนิษฐา จันทร์
อ่ า

6211050320002
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่18 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.54
นางสาวจุฬารักษ์ โต
ส าราญ

6211050320004
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.55
นางสาวเพ็ญพิมล กอ
แก้วศิริชัย

6211050320005
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.56
นางสาวพัชรีพร ดวง
มาลา

6211050320008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.57
นางสาวจิดาภา เฮียง
โยธา

6211050320011
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.58 นางสาวอภิชญา เกตุภพ 6211050320012
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.59
นางสาวสุภิญญา วงษ์
น้อย

6211050320013
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่19 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.60
นางสาวธิดารัตน์ ยศ
บุญมี

6211050320015
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.61
นางสาวอาภาภรณ์ 
สาระสุข

6211050320016
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.62
นางสาวอรัญญา เพชร
สันทัด

6211050320017
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.63 นางสาวสโรชา ธรรมศรี 6211050320018
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.64 นางสาวสุภาพร แก้วคง 6211050320021
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.65
นางสาววรานุช ส าราญ
เนตร

6211050320026
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่20 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.66
นางสาววีรวดี สุดนา
ลาว

6211050320027
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.67
นางสาวภิษญา 
สุวรรณศรี

6211050601001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.68 นายปพิชญา เน้ือเงินดี 6211050601005
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.69
นางสาวลัดดาวัลย์ 
กลีบเมฆ

6211050601009
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.70 นางสาวชลธร บัวโรย 6211050601011
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.71
นางสาวศุภิสรา ฉัตรว
นิชเสถียร

6211050601017
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่21 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.72
นางสาวพรนิภา ชิน
วังโส

6211050601018
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.73 นางสาวอัจฉรา อะโน 6211050601019
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.74
นางสาวสุชาวดี จันทร์
ทอง

6211050601020
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.75
นางสาวหทัยทิพย์ 
อังกาบละออง

6211050721001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.76
นางสาวผกาฉัตร 
อักษรสม

6211050721003
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.77 นางสาวสุวนันท์ บุตรสา 6211050721018
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่22 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.78 นายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน 6211050721019
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.79 นายชนะชัย ไพรบูรณ์ 6211050721022
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 1ก.80 นางสาวนิภาพร มานาง 6211050721030
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.1
นางสาวณัฐนรี บรรจง
รักษ์

6011050160008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.2
นายสหัสวงศ์ 
นวลจันทร์

6011050721002
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.3 นายติณณภพ บุญครอง 6011050721003
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่23 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.4
นางสาวจันทกานต์ 
แพทย์ขิม

6011050721006
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.5
นางสาวณัฏฐ์ชญา 
บริบูรณ์วงศา

6011050721010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.6 นายอิทธิพล นิยมนา 6011050721011
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.7
นางสาวอนัญญา อุน
ตกูล

6011050721012
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.8 นายธีรภัทร์ ภิรมย์ร่ืน 6011050721016
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.9
นางสาวผกาวรรณ แซ่
เจ่ีย

6011050721017
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่24 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.10
นางสาวบุษบา เอก
โอภาส

6111050721006
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.11
นางสาวทิพย์สุดา ฉาย
ข้ิม

6111050721008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.12 นายกานต์ โพธิดอกไม้ 6111050721011
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.13
นางสาววรางคณา 
แสนกล้า

6111050721016
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.14 นายศิรวีร์ พร้อมวงศ์ 6111050721017
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.15
นางสาวจิราวรรณ รอ
ไกรเพชร

6111050721018
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่25 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.16
นางสาวอนัญญา 
วิญญูหัตถกิจ

6111050721019
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.17 นายพงศ์พิพัฒน์ บุญสม 6111050721025
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.18 นายอรรณพ สมศรี 6111050721030
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.19
นางสาวพิชญานิน 
จอนมา

6111050721035
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.20 นายชิษณุชา เท่ียงพุ่ม 6111050721039
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.21 นายธนพล มีบุญ 6111050721040
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651



หนา้ที ่26 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ล าดับท่ี 2ก.22 นายธนบดี แต้สุจิ 6111050721042
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ท่ีวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  คุณกวิตา ปานล้ าเลิศ และคุณชลิดา ป้อมสกุล  โทร 035-696620 ต่อ 6651

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.1 นางสาวธนภค เรือนเงิน 6011022446005
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.2
นางสาวรัชนีกร มูลศรี
แก้ว

6011022446007
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.3
นางสาวนิยวรรณ บุญ
พิพัฒน์เจริญ

6011022446022
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่27 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.4
นางสาวปัทมวรรณ 
มณีอ่อน

6011022446024
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.5
นางสาวศิวรักษ์ สาลี
พันธ์

6011022446030
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.6
นางสาวแพรวพรรณ 
รังสวัสด์ิจิตร์

6011022446044
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.7
นางสาววันทนีย์ สาย
บุญสา

6011022446054
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่28 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.8
นางสาวปัญจะศรี แต้
เจริญกุล

6011022446066
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.9
นางสาวพิมพ์รัมภา 
อินทร์กลัด

6011022446074
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.10
นางสาวสุริยาพร 
เปรมปรีดา

6011022446105
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.11 นางสาวอารยา ใจเจริญ 6011022446114
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่29 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.12
นางสาวธัญพิชชา ณะ
แก้ว

6011022446118
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.13
นางสาวพิมพ์ลภัทธ์ 
เว้นบาป

6011022446124
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.14
นางสาวปรียากร เอ้ือ
วิไลเลิศ

6011022446140
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.15
นางสาวกรรณิกา ลี
สุวรรณ์

6011022446162
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่30 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.16
นางสาวจิรภัทร์ ทอง
ประภา

6011022446172
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.17
นางสาวธารารัตน์ 
พุทธรัตน์

6011022446177
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.18 นางสาวนาเดีย อีซอ 6011022446196
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.19
นางสาวสุพรรษา พวง
นาค

6011022446197
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่31 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.20 นางสาวจามรีย์ จักรเงิน 6011022446201
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.21 นางสาวกนกพร กอเซ็ม 6011022446215
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.22
นางสาวณัฐวรา โคตร
ทะแก

6011022446223
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.23
นางสาวพิมพลอย 
หม่ืนตุ้มไพร

6011022446257
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่32 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.24
นางสาวพรรษชล 
ศราวรณ์พงศ์

6011022446262
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.25
นายนราวิชญ์ สารค า
แปง

6011022446285
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.26 นางสาวมนธญา บุตตะ 6011022446290
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.27
นางสาวไข่มุก อินทร
พานิชย์

6011022446295
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่33 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.28
นางสาวณัฐกาญจน์ 
พรามณี

6011022446303
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.29
นางสาวทิพย์วิมล 
เพชรคง

6011022446313
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.30 นางสาวรุ่งทิพย์ ถ่ินจบก 6011022446317
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.31
นางสาวพิมพ์วิภา ร่ืน
อารมณ์

6011022446325
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่34 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.32
นางสาวศิริพรรษา ศรี
สุข

6111022446026
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.33
นายพงศ์ธร หงษ์ศรี
จันทร์

6111022446057
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.34 นางสาวกษมา รอดชุม 6111022446073
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.35
นางสาวพิมพ์ลภัส 
พินิจพงษ์

6111022446076
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่35 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.36
นางสาวชนาพร ภัทร
พลสุขฤดี

6111022446091
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.37 นางสาวภวิตา อันบุรี 6111022446094
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.38
นางสาวจิตตานันท์ มา
ทา

6111022446096
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.39
นางสาวชนิษฐา ศรี
สุวรรณ์

6111022446104
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่36 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.40
นางสาวรสิกานต์ โกมิ
นทร์

6111022446107
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.41 นางสาวชยุตา มะลิหอม 6111022446117
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.42
นางสาวณัฏฐธิดา 
พรหมมา

6111022446121
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.43
นางสาวดลพร จิตร์
สุวรรณ

6111022446128
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่37 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.44
นางสาวดนุลัดดา งาม
ถ่ิน

6111022446136
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.45
นางสาวพิมพกานต์ 
เวียงทอง

6111022446137
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.46
นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัย
แก้ว

6111022446138
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.47 นายอภิเดช สุวรรณคร 6211022446001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่38 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.48
นางสาวณัฐฑณิชา บัว
แก้ว

6211022446010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.49 นางสาววรวีท์ สุชินโต 6211022446015
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.50
นางสาวอฐิตติยา สาร
มาศ

6211022446020
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.51
นางสาวนาตาชา ศรี
ทับทิม

6211022446026
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่39 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.52
นางสาวศิริกานต์ ทอง
นา

6211022446044
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.53
นางสาวกัญญ์วรา รุ่ง
ทรัพย์ไพศาล

6211022446045
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.54
นางสาวธัณญาพร 
โพยนอก

6211022446053
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.55 นางสาวปริสา อ่ าแจ้ง 6211022446056
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่40 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.56
นางสาวสุรางคณา ร่ม
ไม

6211022446057
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.57 นางสาวกษิรา ช่ืนบาน 6211022446064
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.58 นางสาวมาริสา มัดผิน 6211022446070
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.59
นางสาวกิติยาภรณ์ 
โพธ์ิพันธ์ไม้

6211022446073
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่41 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.60 นางสาววสุนันต์ เวชกุล 6211022446079
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.61 นางสาวณัฐนันท์ เวชกุล 6211022446080
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.62
นางสาวภัทราวรรณ 
ร่วมทอง

6211022446087
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.63 นางสาววศินี เกตุจิตร 6211022446106
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่42 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.64
นางสาวเกศกานดา 
สิงห์หา

6211022446107
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.65 นางสาวจิราพร เกตุกัน 6211022446109
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.66
นางสาวอัญชิสา เพชร
รอด

6211022446114
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.67
นายขจรศักด์ิ เบ้าจัง
หาร

6211022446126
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่43 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.68 นายอนุชา ธิมาชัย 6211022446127
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.69 นายสิทธิโชค แก่นทอง 6211022446131
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.70 นายสุวิริยะ มังศรี 6211022446136
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.71
นางสาวกานต์สินี สังข์
มณี

6211022446140
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่44 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.72 นางสาววิลาสินี ใจแก้ว 6211022446160
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.73
นางสาวศกุลรัตน์ 
ประทีป

6211022446169
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.74
นางสาวกัญญาภัค 
นิลรัตน์

6211022446174
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.75
นางสาวญานิศา จามิ
กรณ์

6211022446175
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่45 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.76
นางสาวหน่ึงฤทัย 
จ าลองมุข

6211022446180
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.77
นางสาวชนัญชิดา 
ธรรมประดิษฐ์

6211022446181
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.78
นางสาวสุพิชชา กันหา
ประกอบ

6211022446190
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.79
นางสาวธัญญารัตน์ 
ภูษณพงษ์

6211022446193
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่46 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.80
นางสาวเจนจิรา เฉลิม
ทอง

6211022446194
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.81
นางสาวจิณัฐตา 
มาลัยหวล

6211022446198
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.82
นางสาวธัญลักษณ์ 
นาคเอก

6211022446200
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.83
นางสาวศศิประภา ชู
เทพ

6211022446213
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่47 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.84
นางสาวหฤทัยเพชร 
นาคแก้ว

6211022446218
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.85 นางสาวเดม่าร์ สุขมีชัย 6211022446228
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.86 นางสาวกัลยา อักษรน า 6211022446230
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.87 นายวิรยุทธ กันพัน 6211022446232
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่48 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.88 นางสาวนูรมาลา ยูโซ๊ะ 6211022446233
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.89
นางสาวกนกวรรณ 
จีนหล า

6211022446234
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.90
นางสาวชุติกาญจน์ ใจ
สงเคราะห์

6211022446238
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.91
นางสาวประกายวรรณ
 ชุมเช้ือ

6211022446247
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่49 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.92
นางสาวปนัดดา 
แหวนหล่อ

6211022446253
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.93
นางสาวนภาพร จาน
รัมย์

6211022446254
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.94
นางสาวปรินดา พูด
คล่อง

6211022446260
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.95
นางสาวสุพรรษา ต่อ
อ านาจ

6211022446274
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่50 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.96
เด็กหญิงอรธิดา งาม
ย่ิงมาก

6211022446276
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.97
นางสาวโสภิดา ชัมพูท
นะ

6211022446280
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.98 นางสาวนุศรา น้ าเงิน 6211022446281
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.99
นางสาวนลัทพร บุญ
วงศ์

6211022446282
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่51 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.100 นางสาวปนัดดา กติการ 6211022446285
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.101
นางสาวธมลวรรณ ระ
วินู

6211022446287
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.102
นางสาวศานันทินี เลิศ
ปาน

6211022446288
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.103
นางสาวปาริฉัตร คุ้ม
สวัสด์ิ

6211022446290
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่52 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.104 นางสาวจุฑามาศ ศิริเวช 6211022446291
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.105
นางสาวรัชฎาภรณ์ ชู
เมือง

6211022446292
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.106
นางสาวจิราภรณ์ จัน
ทวงศ์

6211022446294
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.107
นางสาวกุลกานต์ คง
เพชรศรี

6211022446297
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่53 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.108
นางสาวจุฬาลักษณ์ 
พุทธเสน

6211022446298
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.109 นางสาวอุรัสยา ป่ินแสง 6211022446299
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.110
นางสาวมนชนิตร ศรี
เพ็ญ

6211022446300
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.111 นายรัชภัทร รุ่งเรือง 6211022446302
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่54 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.112
นางสาววริญธญา 
อารามรักษ์

6211022446304
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.113
นางสาวชนนิกานต์ 
พันธ์แก้ว

6211022446306
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.114 นางสาวมาริษา สมาธิ 6211022446309
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.115
นางสาวกันธิชา แย้ม
อรุณ

6211022446310
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่55 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.116
นางสาวสมฤดี ลิขิต
ลักษณะ

6211022446312
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.117 นางสาวสุธิดา ชนะชัย 6211022446313
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.118
นางสาวสุรารักษ์ เจตน
เมษฐ์

6211022446319
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.119
นางสาวปฏิมาภรณ์ 
ด่านสวัสด์ิ

6211022446320
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่56 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.120
นางสาวภัทรวดี ตัน
ติวัฒนวิชช์

6211022446322
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.121
นางสาวอังคณา 
ประดงจงเนตร

6211022446325
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.122
นางสาวขจรจันทร์ ศรี
ศักด์ิสมบูรณ์

6211022446326
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.123
นางสาวปรียาลักษณ์ 
ฉางทอง

6211022446329
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่57 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.124
นางสาวพัทธวรรณ 
พิมพ์ชาติ

6211022446332
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.125
นางสาวกุศรินทร์ อ่ิน
แก้วเครือ

6211022446334
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 1ก.126
นางสาวฐิติพร จันทร์
แสง

6211022446344
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.1
นางสาวพรรณิภา 
ทองหล่อ

6011022446004
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่58 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.2
นางสาวสุวีรพร ศรี
มงคล

6011022446016
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.3
นางสาวชนัสฐา ศรี
หมอก

6011022446019
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.4
นางสาวมาริสา พรหม
ชาติ

6011022446021
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.5
นายธนนันท์ บ ารุง
พฤกษ์

6011022446026
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่59 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.6 นางสาวณัฐกุล ชูช่วย 6011022446027
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.7 นายณัฐศักด์ิ ชุมคง 6011022446029
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.8
นางสาวกัญญาอร คง
จันทร์

6011022446035
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.9
นางสาวธันย์ชนก ต้ัง
เลิศวิชชา

6011022446050
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่60 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.10
นางสาวณิชกานต์ สม
ทิพย์

6011022446055
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.11
นางสาววรรษรัตน์ 
ประเสริฐแก้ว

6011022446058
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.12
นางสาวปิยชาติ 
ธรรมรจน์

6011022446061
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.13 นางสาวอารียา ชูบาล 6011022446067
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่61 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.14 นางสาวสุภัค พิกุลเทพ 6011022446068
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.15
นางสาวพิชามญธ์ุ 
เพียงล้ิม

6011022446069
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.16
นางสาวอัจฉริยา เกิน
กลาง

6011022446075
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.17
นางสาวนรมน 
เสมสฤษด์ิ

6011022446078
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่62 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.18
นางสาวสรินนา ป่ิน
วิเศษ

6011022446079
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.19 นางสาวชลธิชา สันจร 6011022446081
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.20
นางสาวอารียา ยศค า
ลือ

6011022446088
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.21
นางสาวก่ิงสุคนธ์ ผ่าน
ผล

6011022446090
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่63 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.22
นางสาวเนตรชนก 
สุนทรสุข

6011022446093
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.23 นางสาวลลิตา อินนาทร 6011022446094
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.24
นางสาวศุภลักษณ์ 
รักษาพันธ์

6011022446096
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.25 นางสาวสิริมา ใจหาญ 6011022446110
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่64 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.26
นางสาวปดิษฐ์พร ทัพ
ละคร

6011022446120
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.27
นางสาวอภิญญา อุ่น
เรียน

6011022446121
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.28
นางสาวพลอยณปภัช 
อนันต์วัชรกุล

6011022446139
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.29
นางสาวนุสรา ประดา
พล

6011022446143
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่65 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.30
นางสาวกัญญารัตน์ ยัง
รอด

6011022446146
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.31 นางสาววิมลสิริ วุ่นพันธ์ 6011022446147
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.32 นางสาวพิจิรา เครือแก้ว 6011022446151
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.33 นางสาวธันยพร ค าภูษา 6011022446152
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่66 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.34
นางสาวภารดี เลิศธนา
กิจ

6011022446157
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.35 นางสาวภัณฑิรา กันธิโน 6011022446160
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.36 นางสาวสิทธิณี รักหาบ 6011022446164
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.37
นางสาวธนาพร บุญศรี
วงค์

6011022446166
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่67 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.38
นางสาววิริยะพรรณ 
พรรษา

6011022446170
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.39
นางสาวรสิตา คูหา
เปรมกิจ

6011022446171
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.40 นางสาวปภาวี เสาวพงศ์ 6011022446176
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.41
นางสาวนับพระพร 
ศาลาดี

6011022446184
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่68 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.42
นางสาวอาทิตยา น้อย
สารี

6011022446186
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.43
นางสาวจินดารัตน์ พิม
สะกะ

6011022446187
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.44 นางสาวสรชา ทองเงิน 6011022446194
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.45
นางสาวนันท์นภัส ภู
บุญเติม

6011022446208
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่69 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.46
นางสาวอริสรา เอ่ียม
สกุลวัฒนา

6011022446213
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.47
นางสาวนพวรรณ คช
เดช

6011022446216
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.48 นางสาวอัจฉรา แสงกัน 6011022446217
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.49 นางสาวธนัญญา มีแสง 6011022446221
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่70 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.50
นางสาวพิมพาภรณ์ 
สุขท้าว

6011022446222
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.51 นายธันวา บูรณวนิช 6011022446231
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.52
นางสาวอัฉราวรรณ 
วินทะไชย

6011022446239
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.53 นางสาวกษมา พิมพ์เสน 6011022446244
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่71 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.54
นางสาวภัทรวรินทร์ 
ธงยศ

6011022446253
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.55
นางสาวปลายฟ้า พิ
สิษฐ์กุล

6011022446267
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.56
นางสาวอมีนา บ่าว
แช่มช้อย

6011022446269
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.57
นางสาวศุภรัตน์ สันติ
สงวน

6011022446273
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่72 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.58
นางสาวสุริยาวดี ย้ิม
สรวล

6011022446278
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.59
นางสาวศิรินภา หอม
นาน

6011022446283
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.60 นางสาวญาณินท์ ชนะ 6011022446286
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.61
นางสาวสุพิชญา 
เสง่ียมอยู่

6011022446292
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่73 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.62 นายธนากรณ์ มีสมบูรณ์ 6011022446293
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.63
นางสาววณิชยา อิน
ปัญญา

6011022446306
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.64
นางสาวป่ินประภา สี
ดาพงษ์

6011022446307
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.65
นางสาวภูริมาศ ศรีบุ
รมย์

6011022446308
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่74 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.66
นางสาวยุรดา สาคร
ขันธ์

6011022446312
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.67
นางสาววรณัน วงศ์วิจิ
ตราภรณ์

6011022446324
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.68
นางสาวฐิติรัตน์ รัตนา
ภรณ์

6011022446326
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.69 นางสาวศุภณัฐ สุขใส 6111022446003
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่75 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.70
นางสาวจุฑามาศ มณี
รัตน์

6111022446007
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.71
นางสาวพอหทัย ศรีรา
จันทร์

6111022446016
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.72
นางสาวชนิกานต์ 
หิรัญสินสุนทร

6111022446017
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.73
นางสาวธิดารัตน์ ทอง
วัน

6111022446019
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่76 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.74 นางสาวนฤมล ทองวิมล 6111022446023
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.75
นางสาวณัฐฐินันท์ เกย
รัมย์

6111022446025
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.76
นางสาวอารียา ชาค า
มูล

6111022446033
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.77
นางสาวกนกอร 
เกียรติจรุงพันธ์

6111022446034
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่77 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.78
นางสาวเกษสุดา อัน
นอก

6111022446037
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.79 นางสาวสุปรียา น่าชม 6111022446044
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.80
นางสาวภัทราพร สุข
ตลอดกาล

6111022446045
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.81 นายทิวัตถ์ แสงเพ็ชร 6111022446047
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่78 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.82
นางสาวหัสวรรณ วีระ
ศักด์ิ

6111022446054
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.83
นางสาวศศิกานต์ ปาน
อินทร์

6111022446062
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.84
นางสาวสุทธิดา อาสา
กุล

6111022446063
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.85
นางสาวญาณิศา วงษ์
ชมภู

6111022446067
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่79 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.86
นางสาวอนัญญา 
ฉุยฉาย

6111022446068
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.87
นางสาวรักตาภา คตพ
เนาว์

6111022446069
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.88
นางสาวสุมาลินี อ่อน
เกล้ียง

6111022446072
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.89
นางสาวกนิษฐา 
อินทรพรหม

6111022446075
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่80 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.90
นางสาวกนกณัฐ จตุ
รักษ์สมัย

6111022446077
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.91
นางสาวนีรนาถ สาย
บุญยัง

6111022446092
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.92
นางสาวธัญชนก สระ
พรหม

6111022446097
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.93 นางสาวนริศรา กาหา 6111022446102
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่81 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.94 นางสาวเมยาวี สุขผสาร 6111022446103
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.95
นางสาวกัลยรัตน์ ผุด
ผาย

6111022446106
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.96
นางสาวพรนภา ทิพย์
หิรัญ

6111022446108
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.97
นางสาวนฤมล ประ
วิเศษ

6111022446120
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่82 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.98 นางสาวจิดาภา สดับรส 6111022446122
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.99
นางสาวธันย์ชนก พูล
พิพัฒน์

6111022446125
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.100 นางสาวอาริยา สิงสาโร 6111022446126
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.101 นางสาวโสระยา หล าผ้ึง 6111022446129
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่83 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.102
นางสาวอริษา วงศ์
พยัคฆ์

6111022446130
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.103 นายอนันต์เทพ ขาวมีสี 6111022446131
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.104 นางสาวลลิตา ค าเลิศ 6111022446132
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.105
นางสาวณัฎฐณิชา กอง
เกตุ

6111022446135
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่84 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.106
นางสาววิรินทร์ญา อธิ
นนท์นิธิพร

6111022446139
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.107
นางสาวเบ็ญจมาศ ชัย
ทอง

6111022446140
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.108 นายอลัน ภูมิณรงค์ 6111022446142
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.109
นางสาวธนพร แก้ว
ปัญญา

6111022446144
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่85 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.110
นางสาวจณิสตา ทอง
น้อย

6211022446002
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.111
นายพันธวัฏส์ คงคะ
จันทร์

6211022446005
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.112 นายจิรภัทร มะพันธ์ 6211022446007
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.113
นางสาวทัยเนตร วงศ์
รุจิโรจน์

6211022446009
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่86 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.114
นางสาวธันยธรณ์ 
เสมอเช้ือ

6211022446016
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.115
นางสาวมาริสา เกษม
สุข

6211022446019
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.116
นางสาววิภาภรณ์ วชิ
มาเภท

6211022446021
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.117
นางสาวสุนิษา แสง
จันทร์

6211022446028
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่87 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.118 นางสาวปิยฉัตร สงรักษ์ 6211022446040
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.119
นางสาวศศิวิมล สม
อารยพงศ์

6211022446041
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.120 นายนิรุตน์ อยู่ไทย 6211022446042
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.121 นางสาวฐิติพร แสงเวช 6211022446043
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่88 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.122 นางสาวธันยพร หลักชัย 6211022446046
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.123
นางสาวประศมา 
เมืองมุงคุณ

6211022446047
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.124 นางสาวศรีสุดา บัวทิพย์ 6211022446054
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.125 นางสาวสาธิตา เม่นคง 6211022446058
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่89 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.126
นางสาวพลอยปภัส 
บุญมี

6211022446061
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.127
นางสาวธัญพัฒน พันธ์
แก้ว

6211022446063
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.128
นายโชตินรินทร์ โชติ
อินทรพงศ์

6211022446067
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.129 นายเพ็ญเพชร นุ่นกลับ 6211022446069
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.130 นายปานเทพ สัจเขต 6211022446071
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.131
นางสาวนันทณัฐ ภัทร
เกษวิทย์

6211022446078
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.132
นางสาวฤทัยรัตน์ รอด
นุช

6211022446085
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.133 นายภูมินทร์ รัตนโชติ 6211022446086
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่91 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.134
นางสาวนันทิรา เกตุ
นาค

6211022446090
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.135
นางสาวกฤดิญาดา สุ
คนทะรัตน์

6211022446092
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.136
นางสาวชนิสรา รัตนก
ระจ่าง

6211022446093
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.137
นางสาวสลินรัตน์ บุญ
ช่วย

6211022446094
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่92 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.138
นางสาวพนิดา 
ธรรมชาติ

6211022446102
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.139
นางสาวสิรภัทร ไชย
โยธา

6211022446108
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.140 นายวุฒิชัย ทวีวรรณ 6211022446116
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.141
นายกิตติธร จุลิวรรณ
ลีย์

6211022446129
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่93 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.142
นางสาวอิศราภรณ์ 
คูณสุข

6211022446142
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.143
นางสาวณัฐธิดา ภูมิ
ประเสริฐ

6211022446146
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.144
นางสาวกชชมพู พรหม
ใจ

6211022446149
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.145
นางสาวนัทธมน ช่วย
เรือง

6211022446152
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่94 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.146 นายพัชรพล ศิริพันธ์ 6211022446158
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.147
นางสาวปภาวรินทร์ 
ล้นทม

6211022446164
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.148
นางสาวสุพรรษา อิว
ชาวนา

6211022446167
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.149
นางสาวชนกนันท์ 
แซ่ต่ัน

6211022446172
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่95 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.150
นางสาวศิริวรรณ์ 
ภิรมย์เปรม

6211022446178
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.151 นางสาวมนัสชนก สุขรี 6211022446179
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.152
นางสาววัชราภา ดี
อารมณ์

6211022446182
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.153
นางสาวปิยธิดา มา
บัณฑิต

6211022446185
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่96 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.154
นางสาวศิรินภารัตน์ 
มุสิกพันธ์

6211022446188
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.155
นายปิยรักษ์ ปิย
สินทรัพย์

6211022446189
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.156
นางสาวพัณณิตา นาค
นาคา

6211022446196
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.157
นางสาวอาริตา ช่วย
บ ารุง

6211022446204
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่97 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.158
นางสาวณัฏฐณิชา มูล
เพ็ชร

6211022446210
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.159
นางสาวโรสดียานา 
ทองค าชู

6211022446212
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.160
นางสาวเกณิกา กล่อม
จิตร

6211022446219
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.161
นางสาวอริสรา แก้ว
ทองหล่อ

6211022446220
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่98 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.162
นางสาวกรรณิกา แก้ว
ม่ิง

6211022446225
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.163 นางสาวพรลดา กัลยา 6211022446235
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.164
นางสาวศรสวรรค์ แก้ว
เหลา

6211022446237
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.165
นางสาวปนัดสญา 
ชุมพราม

6211022446240
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.166 นายภานุวัฒน์ ทัสจันทร์ 6211022446241
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.167
นางสาวกมลพรรณ สี
ทา

6211022446244
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.168
นางสาวมลสิชา แจ้ง
ธรรม

6211022446249
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.169 นางสาวนิศามณี ใจภูมิ 6211022446264
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่100 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.170
นางสาวภัทรนันต์ 
ปัญญายงค์

6211022446267
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.171 นางสาวนัทธมน แจ่มใส 6211022446269
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.172
นางสาวชนาภา 
สุวรรณวงศ์

6211022446273
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.173
นางสาวจันทร์จิรา วัด
ชุม

6211022446283
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่101 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.174
นางสาวพิชญานิน 
แก้วประชา

6211022446289
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.175 นางสาวชลิดา พลนาคู 6211022446295
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.176
นางสาววิภาสิณี คุ้ม
ไข่น้ า

6211022446296
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.177 นางสาวศรัณย์พร ชูศรี 6211022446303
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่102 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.178
นางสาวชนาภัทร เปีย
ศรี

6211022446307
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.179 นางสาวอาริสา ทวีศรี 6211022446308
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.180 นางสาวปุษยา วิลัยรัตน์ 6211022446311
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.181
นางสาวอภิชญา เวช
บรรพต

6211022446315
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่103 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.182
นางสาววิรากานต์ 
เข่ือนแก้ว

6211022446318
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.183
นางสาวพิชชาภา เพ็ง
ทอง

6211022446324
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.184
นางสาวสิริพักตร์ ทัก
เกษร

6211022446331
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.185 นายช านาญ วิเศษสิงห์ 6211022446335
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่104 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.186 นางสาววนิดา งามเจริญ 6211022446337
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.187
นางสาวณชัญญณัฎฐ์ 
สิริเพชรโชค

6211022446338
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.188
นางสาวการษฎา ห้วย
หงษ์ทอง

6211022446341
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 2

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.189
นางสาวเบญจรัตน์ 
ขุนทอง

6211022446343
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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



หนา้ที ่105 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง หัวหิน

ล าดับท่ี 2ก.190 นายพีรธัช กาวชู 6211022446345
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

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

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.26
นางสาวกมลธิดา เกตุ
จินดา

6011080320006
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.27 นางสาวรัตนากร รู้ลัก 6011080320008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.28
นางสาวจันทร์จิรา มา
บางครุ

6011080320010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.29 นางสาวบุษกร โพโส 6011080320015
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404



หนา้ที ่106 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.30
นางสาวนันทิกา เชิง
การณ์

6111080320001
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.31 นางสาวพณัฐดา วรรักษ์ 6111080320008
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.32 นางสาวปภัสสรา จูหลิม 6111080320010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.33
นางสาวกัลยารัตน์ สุข
ประสงค์

6111080320012
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.34 นางสาวณัฎฐา เสียงเลิศ 6111080320015
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404



หนา้ที ่107 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.35
นางสาวจารุมน นาม
หาพิสม์

6211080320005
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.36
นางสาวเบญจวรรณ 
มณีจันทร์

6211080320010
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.37
นางสาวพรพิมล แสน
สุข

6211080320013
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.38 นางสาวศศิธร สาพันธ์ 6211080320016
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404

กยศ.
ลักษณะท่ี

 1

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.39 นางสาวปวีณา สีขอน 6211080320018
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404



หนา้ที ่108 ถงึหนา้ที ่108

ประเภท ศูนย์การศึกษา 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

ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 
นครนายก

ล าดับท่ี 1ก.40
นางสาวนนทินันท์ 
เผือกผ่องใส

6211080320020
ถ้าต้องการ
ย่ืนกู้เทอม 

1/63

วันท่ี 16-24 ก.ค.63  ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ติดต่อส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง นครนายก คุณธมลวรรณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน 511 อาคาร 5 ต้ังแต่เวลา
09.00-16.00น. โทร037-321590-1 ต่อ 6404


