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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ก.1001 นางสาวสุธีรา   แซ่ด่ัน 6311011820004
เอกสาร
ครบ

ก.1002
นางสาววราวรรณ   
ปานสมบูรณ์

6311011571005
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ /ลงช่ือหน้า4/
ถ่ายรูปบ้านมาใหม่ให้เห็นตัวบ้านและหน้าบ้าน/รับรองส าเนาใบ
แสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1003
นางสาวสุภัสสร   
เหมือนกัน

6311056605012
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6+ขาดส าเนาบัตร
จนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1004 นายวุฒธิพงษ์   ลีลา 6311056990070
แก้ไข

เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชน และขาดส าเนาทะเบียนบ้าน(แม่)/ท า
หนังสือรับรองสถานภาพครัวหน้า6ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ัง
ฉบับ กรอกความสัมพันธ์ให้ถูก/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
หน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ ไม่ต้องกรอกข้อมูลยาย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1005
นางสาวธิดารัตน์   
สังข์แก้ว

6311056721036
แก้ไข

เอกสาร
กรอกท่ีอยู่พ่อเพ่ิมในหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า 5

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1006
นางสาวปราญชลี   โร
จนท่าพระยา

6311011767053
เอกสาร
ครบ

ก.1007
นางสาววริศรา นาค
นวล

6311011796045
เอกสาร
ครบ

ก.1008
นางสาวณัฎฐธิดา 
นิรันดรวาณิชย์

6311011767075
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาใบมรณบัตรพ่อ/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
หน้า5ใหม่ ตามท่ีแจ้ง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1009
นางสาวโยยศวดี   
แสนเมืองชิน

6311056990059
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6/ท าหนังสือรับรอง
รายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะแม่)

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1010
นายเกียรติศักด์ิ   เช้ือ
วงษ์

6311011796016
แก้ไข

เอกสาร
ลงช่ือหน้า 9 / ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ห้าม
มีรอยลบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1011
นางสาวปวรลดา   วร
ลักษณ์กิจ

6311011445041
เอกสาร
ครบ

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1012
นายกานต์ดนัย   หล่ัง
รวมมิตร

6311056160026
แก้ไข

เอกสาร

รับรองส าเนาเอกสารดังน้ี บัตรนศ.+บัตรปชช.พ่อและทะเบีย
บบ้านพ่อ+  บัตรปชช.แม่และทะเบียนบ้านแม่/ท าหนังสือรับรอง
รายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ ไม่ต้อง
ลงข้อมูลผู้ปกครอง/รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ี
เดิม /ลงช่ือส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1013
นางสาวเพชรดาพร   
ค าเสนาะ

6311056990005
เอกสาร
ครบ

ก.1014
นางสาวชลธิชา   ศรี
วารินทร์

6311011767040
แก้ไข

เอกสาร

วาดแผนท่ีบ้านด้วยลายมือมาใหม่/ท าหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวหน้า5ใหม่ ไม่ต้องลงสถานท่ีท างานนักศึกษา และไม่
ต้องกรอกข้อมูลแม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1015
นางสาวสุภัทรา   อุ่น
หะวงค์

6311011571025
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ /กรณีกู้ค่าเล่าเรียนด้วยให้ / ท่ีค่าเล่าเรียน ใน
แบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloanท าการบันทึกแล้วปร้ินท์
มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th



4

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1016
นางสาวนภัสสร   
เหลาเพ็ง

6311056990048
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ ไม่ต้องกรอกข้อมูลพ่อ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1017
นางสาวสริตา   นวล
ประสงค์

6311011809003
แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรปชช.แม่ท่ีไม่หมดอายุ/รับรองส าเนาใบแสดงผล
การศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1018
นางสาวจินตนา   
อุทธา

6311056990060
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ และกรอกรายได้ให้ชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1019 นายจิรายุทธ   คูณหอม 6311011796027
แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1020
นางสาวพันธภา   ภู
พันนา

6311011803007 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



5

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1021
นางสาวกรฎา   สีสัน
งาม

6311011448041
แก้ไข

เอกสาร
ลงช่ือส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan/ท าจิตอาสา
ไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมงมาใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1022
นางสาวมธุรดา   
เอ่ียมจรัส

6311056605021
แก้ไข

เอกสาร
กรณีกู้ค่าเล่าเรียนด้วยให้ / ท่ีค่าเล่าเรียน ในแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบe-Studentloanท าการบันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1023
นางสาวณัชกมล   
อินทร์บ ารุง

6311011510026
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนผู้ปกครอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1024
นางสาวอริศรา   
เขียวอุดม

6311056990021
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนพ่อ/ท าหนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะแม่)

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1025
นางสาวสิริรักษ์   สุข
จันทร์

6311011796007
แก้ไข

เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรปชช.แม่ท่ีไม่หมดอายุ/ขาดหนังสือรับรอง
สถานภาพครอบครัวหน้า6/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
หน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ (รับรองเฉพาะแม่และ
กรอกข้อมูลแม่ให้ครบ)

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198



6

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1026
นางสาวจุฑาทิพย์   
วงษ์อินทร์

6311056990018
เอกสาร
ครบ

ก.1027
นางสาวนิรันดา   สุข
สยาม

6311011480038
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองเฉพาะแม่)+
ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1028
นางสาวจันทวรรณ   
รักวิถี

6311011767019
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหน้าปกแบบค าขอกู้/รับรองส าเนาใบมรณบัตรแม่/ท าหนังสือ
รับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6มาใหม่/ขาดส าเนาแบบค าขอกู้
ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1029
นางสาวจตุพร   แก่น
เพ็ชร

6311011571016
แก้ไข

เอกสาร

ขาดส าเนาบัญชีธนาคาร/ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5
 (รับรองพ่อและแม่)+ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1030
นางสาวจิตสุภา   กอง
ม่วง

6311011448044
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1031
นางสาวชนัญญา   
นาคค า

6311011553058
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนแม่/ขาดส าเนาบัตร
จนท.รัฐผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1032
นางสาวเกศริน   แก้ว
หัวไทร

6311011571057
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้าปกแบบค าขอกู้/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5
ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ และห้ามมีรอยลบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1033 นายธีรทัศน์   นิวัฒน์ 6311011767037
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ไม่ต้องลงสถานท่ี
ท างานนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1034 นายธรรมลักษณ์   ภูมี 6311011820023
แก้ไข

เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรปชช.พ่อท่ีไม่หมดอายุ/ท าหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ และลงท่ีอยู่
พ่อด้วย/ขอส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรองมาใหม่ให้เห็นวันหมดอายุ
ชัดเจน/แก้ไขเวลาการศึกษาตามหลักสูตรในแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบe-Studentloan เป็น 4 ปี บันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198



8

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1035 นายฆเนศ   ทิพาเสถียร 6311011660002
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนแม่/ท าหนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1036
นางสาวรักษิณา   ติ
นานพ

6311056990053
เอกสาร
ครบ

ก.1037
นางสาวอรอนงค์   ดี
สิงห์

6311011820024
แก้ไข

เอกสาร
วาดแผนท่ีบ้านด้วยลายมือมาใหม่/รับรองส าเนาใบแสดงผล
การศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1038
นางสาวณัฐกานต์   
เกตุสุวรรณ์

6311011445020
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ไม่ต้องลงสถานท่ี
ท างานนักศึกษา และกรอกท่ีอยู่พ่อด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1039
นางสาวปาริฉัตร   ยะ
หะยอ

6311011445024
แก้ไข

เอกสาร
ขอสลิปเงินเดือนแม่ล่าสุด

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1040
นางสาวสาวิตรี   แสง
เงิน

6311011803006
เอกสาร
ครบ

ก.1041
นางสาวณัฐฑริกา   
ช่ืนผล

6311011803033
แก้ไข

เอกสาร

รับรองส าเนาใบมรณบัตรพ่อ/กรณีกู้ค่าครองชีพด้วยให้ / ท่ีค่า
ครองชีพ ในแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloanท าการบันทึก
แล้วปร้ินท์มาส่งใหม่/แก้ไขเวลาการศึกษาตามหลักสูตรในแบบค า
ขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan เป็น 4 ปี บันทึกแล้วปร้ินท์มาส่ง
ใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1042
นางสาวธมลวรรณ   
ห้องทรัพย์

6311011445034
แก้ไข

เอกสาร
ให้แม่รับรองส าเนาสลิปเงินเดือนมาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1043 นางสาวกิติพร   ขิงโพธ์ิ 6311011446019
เอกสาร
ครบ

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1044
นางสาวสุภาวดี   
ทองค าใหญ่

6311011820032
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองเฉพาะพ่อ)

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1045
นางสาวธมนวรรณ   
ชัยภิรมย์สุข

6311056160034
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองเฉพาะแม่)/ขาด
ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan/ท ากิจกรรมจิด
อาสามาใหม่ ต้องเซ็นรับรองกิจจกรรมด้วยลานเซ็นของผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1046
นางสาวสุกัญญา สกุล
เดียว

6311011807024
แก้ไข

เอกสาร
กรอกข้อมูลหน้า 3/ท าจิตอาสามาใหม่ โดยมีช่ือครู รูปถ่ายร่วม
หรือใบประกาศท่ีชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1047
นางสาวกวินตรา   
อ่ิมหม่ืนไวย์

6311056605007
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ไม่ต้องลงสถานท่ี
ท างานนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1048
นางสาวจิรรัตน์ 
ทองอ่วมใหญ่

6311011820058
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6มาใหม่ ลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ/ท าจิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมง
มาใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1049
นางสาวคนัมพร   
สะอาดเมือง

6311011796005
แก้ไข

เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรปชช.นศ./ขาดส าเนาทะเบียนบ้านนศ./ขาดส าเนา
บัญชีธนาคาร/ขาดส าเนาบัตรปชช.แม่/ขาดส าเนาทะเบียนบ้าน
แม่/ท าหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6มาใหม่ ห้ามมี
รอยลบ/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5มาใหม่ (รับรอง
เฉพาะแม่)ลงท่ีอยู่แม่ให้ชัดเจนและห้ามมีรอบลบ/ขาดใบแสดงผล
การศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1)/ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1050
นางสาวศิริพร   พันธ์
อ้อ

6311011553002
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ (รับรองเฉพาะแม่)และกรอกท่ีอยู่แม่ด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1051
นางสาวจินตนา   
พงศ์ภัทรพร

6311011541028

ก.1052
นางสาวภานุมาศ   
นิติสาขา

6311011571051

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1053
นางสาวสุพรรษา   พิ
มนุช

6311011767002
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6มาใหม่ ให้นศ.อยู่ใน
ความปกครองของแม่/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5
ใหม่ ลงอาชีพแม่ให้ชัดเจนและไม่ต้องกรอกข้อมูลพ่อ/รับรอง
ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม /ลงช่ือส าเนาแบบค า
ขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1054
นางสาวสิตานันต์   
ฉัตรทอง

6311056605018
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1055
นางสาววรรณนิสา   
องอาจ

6311056605040
เอกสาร
ครบ

ก.1056
นางสาววรรณวิสา   
บาลี

6311011446035
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า 6 +ขาดส าเนาบัตร
จนท.รัฐผู้รับรอง / ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
แม่ /ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1057 นางสาวนฤมล   ช่ืนบุญ 6311056605010
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6+ขาดส าเนาบัตร
จนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
พ่อล่าสุด

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1058 นายเมธา   เขตคีรี 6311056990040
เอกสาร
ครบ

ก.1059
นางสาวภัทรวดี   ค า
แก้ว

6311011803002
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6/ท าหนังสือรับรอง
รายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะแม่)/แก้ไขเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรในแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan 
เป็น 4 ปี บันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1060
นางสาวสุดารัตน์   
นุชพงษ์

6311056160024
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนแม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1061
นางสาวนันท์นภัส   
อรุณรัตน์

6311011460019
เอกสาร
ครบ

ก.1062
นางสาวกานต์นภัส   
ยงศิริ

6311011767035
แก้ไข

เอกสาร

วาดแผนท่ีบ้านด้วยลายมือมาใหม่/แก้ไขเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรในแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan เป็น 4 ปี 
บันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1063
นางสาวชุติกาญจน์   
ยงศิริ

6311011767036
แก้ไข

เอกสาร
วาดแผนท่ีบ้านด้วยลายมือมาใหม่/ถ่ายส าเนาใบแสดงผล
การศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1)มาใหม่ ให้เห็นครบชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1064 นางสาววริศรา   สุลง 6311056605039
แก้ไข

เอกสาร

วาดแผนท่ีบ้านด้วยลายมือมาใหม่/ท าหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวหน้า5ใหม่ ห้ามมีรอยลบและลงรายได้แม่ด้วย/ขาด
ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1065
นางสาวมนต์นภา บัว
ใหญ่

6311056990088
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ กรอกท่ีอยู่ให้ครบ และไม่ต้องกรอกข้อมูลยาย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th



15

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1066
นางสาวจรรยาพร   
ราชรินทร์

6311056605034
แก้ไข

เอกสาร
วาดแผนท่ีบ้านด้วยลายมือมาใหม่/ท าหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวหน้า5ใหม่ กรอกข้อมูลแม่ให้ครบด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1067
นางสาวกุลกันยา   
สอาดชัย

6311011767055
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ไม่ต้องลงสถานท่ี
ท างานนักศึกษา และไม่ต้องกรอกข้อมูลแม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1068
นางสาวพรนภา   
กมลศิลป์

6311011820002
เอกสาร
ครบ

ก.1069
นางสาวกัญญาวีร์   
สิมพลี

6311056990047

ก.1070
นางสาวญาดา   ปรุด
รัมย์

6311011480050
แก้ไข

เอกสาร

ขอหนังสือเดินทางพ่อท่ีไม่หมดอายุ/ท าหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ /รับรองส าเนา
ใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1071
นางสาวนันทกร   
อุดมวิเศษ

6311056605031
แก้ไข

เอกสาร

รับรองส าเนาใบมรณบัตรพ่อ/ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/ท า
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะแม่)ห้ามมี
รอยลบเขียนรายได้ให้ชัดเจน ในส่วนของพ่อไม่ต้องกรอกท่ีอยู่   
และไม่ต้องกรอกข้อมูลของผู้ปกครอง /ขาดใบแสดงผลการศึกษา
จากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1)/ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1072
นางสาวอัจฉรา   สานุ
สันต์ิ

6311011767014
แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1073
นางสาวปนัดดา   
เพชรกล่ า

6311011445005
แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรองท่ีไม่หมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1074
นางสาวนลินรัตน์   
บุญยงค์

6311056990083
เอกสาร
ครบ

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1075 นางสาวกิติยา   บุญไฮ้ 6311056990072
แก้ไข

เอกสาร

วาดแผนท่ีบ้านด้วยลายมือมาใหม่/ท าหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ (รับรอง
เฉพาะพ่อ)/ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1)

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1076
นางสาวธัญญลักษณ์  
 สีสันต์

6311056721020
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะแม่)

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1077
นายปฏิภาณ   พิมพ์
สอาด

6311056990043
เอกสาร
ครบ

ก.1078
นางสาวประภาพันธ์   
ไชยรัตน์

6311011460069
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองเฉพาะพ่อ)/ขาด
ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้านเบเกอร่ี/ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1079
นางสาวนรินสา   แสง
โทโพธ์ิ

6311011460039
แก้ไข

เอกสาร
กรอหน้า 3/ท าใหม่หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรอง
เฉพาะแม่)ระบุรายได้แม่ให้ชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1080
นางสาวอรพรรณ   
ปรุงชัยภูมิ

6311011541007
แก้ไข

เอกสาร

รับรองส าเนาบัญชีธนาคาร/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
หน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ (รับรองเฉพาะแม่)/
รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1081
นางสาววรรนิสา   ศรี
ระพรม

6311011460006
แก้ไข

เอกสาร

รับรองส าเนาบัญชีธนาคาร/ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิป
เงินเดือนแม่/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5มาใหม่ 
(รับรองเฉพาะพ่อ)และกรอกท่ีอยู่พ่อด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1082 นายธวัชชัย   บุญวรรณ์ 6311011446024
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะพ่อ
และแม่)/

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1083 นางสาวรมิตา   กรุณา 6311011510011
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ และห้ามมีรอบลบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1084 นายพิเชษฐ์   หลุ่มใส 6311056990013
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ และส าเนาบัตรจนท.
รัฐ ห้ามปลอมแปลงลายเซ็นผู้รับรอง/ให้พ่อเซ็นรับรองหนังสือ
หลักฐานรายได้ด้วยตนเอง ห้ามปลอมแปลงบายเซ็น

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1085
นางสาวสุรีรัตน์   
เกาะกลาง

6311011510019
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6/ขาดหนังสือรับรอง
เงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนพ่อ/ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือส
ลิปเงินเดือนแม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1086
นายนราธิป   เสนา
พันธ์

6311056721016
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6+ขาดส าเนาบัตร
จนท.รัฐผู้รับรอง/รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ี
เดิม /ลงช่ือส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1087
นางสาวอรพรรณ   
หอมสมบัติ

6311011448021
แก้ไข

เอกสาร
วาดแผนท่ีบ้านด้วยลายมือมาใหม่/ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองจิต
อาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1088 นายสุริยา   อินหงษา 6311011460055
เอกสาร
ครบ

ก.1089
นางสาวศิริลักษณ์   
จวนสาง

6311056721041
แก้ไข

เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan/ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 
(ปพ.1)

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1090
นางสาวกัญญารัตน์   
หล้ารินทร์

6311011460041
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองเฉพาะแม่)+
ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1091
นางสาวเกษมณี   นัน
โท

6311011445031
แก้ไข

เอกสาร
ขาดรูปนศ./ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่   (รับรอง
เฉพาะแม่)

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1092
นางสาวพรดาว   
สร้อยสองช้ัน

6311056605003
แก้ไข

เอกสาร
กรอกข้อมูลเพ่ิมหน้า5

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1093
นางสาวอาทิตยา   
พุดกุดเรือ

6311011448014
แก้ไข

เอกสาร

รับรองส าเนาบัญชีธนาคาร/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
หน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ (รับรองเฉพาะแม่)+ขาด
ส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษา
จากสถานท่ีเดิม /ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1094
นางสาวมนัสชนก   
ชัยหนองบัว

6311011320024
แก้ไข

เอกสาร
ขาดแผนท่ีบ้าน/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ 
(รับรองเฉพาะแม่)+ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1095
นางสาวณัฐพร   อา
ฤทธ์ิ

6311056721071
แก้ไข

เอกสาร

ลงช่ือหน้า8/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็น
ลายมือเดียวกันท้ังฉบับ /กรณีกู้ค่าเล่าเรียนด้วยให้ / ท่ีค่าเล่าเรียน
 ในแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloanท าการบันทึกแล้วป
ร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1096
นางสาวเกสราภรณ์   
พรมโสภา

6311011541003
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ /ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1097
นางสาวศศิวิมล   เช้ือ
ล้ินฟ้า

6311011460059
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198



22

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1098
นางสาวณัฎฐณิชา   
บุญถม

6311011460053
เอกสาร
ครบ

ก.1099
นางสาวธิดารัตน์   ถา
วงษ์กลาง

6311056990023
เอกสาร
ครบ

ก.1100
นางสาวสิลิลทิพย์   
นาพรม

6311056990074
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1101
นางสาววิภารัตน์   ศิริ
วงค์

6311011460028
แก้ไข

เอกสาร
ลงช่ือส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan/ท าจิตอาสา
ไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมงมาใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1102 นายคณาวุฒิ   หรพูล 6311011480031
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ /กรณีกู้ค่าครองชีพให้ / ท่ีค่าครองชีพ ในแบบค า
ขอกู้ผ่านระบบe-Studentloanท าการบันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1103 นายพลพล   อุปโคตร 6311056721076
แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรปชช.แม่ท่ีไม่หมดอายุ/ท าหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1104
นางสาวเพชรศิริ   
พรมไพสน

6311011541013
แก้ไข

เอกสาร
ขาดรูปนศ./ท าหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6มาใหม่
(แม่)+ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรองท่ีไม่หมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1105
นางสาวพรรภษา สุข
เสม

6311056701005
แก้ไข

เอกสาร

วาดแผนท่ีด้วยลายมือมาใหม่/ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
หน้า5 (รับรองพ่อและแม่) +ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/ขาด
จิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1106 นางสาวสธิตา   ยะภักดี 6311056990045
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ ห้ามมีรอยลบ/รับรองส าเนาใบแสดงผล
การศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1107
นางสาวนลิตา   โกพล
รัตน์

6311056605026
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะพ่อ)/
กรณีกู้ค่าครองชีพให้ / ท่ีค่าครองชีพ ในแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloanท าการบันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่/ท าจิตอาสาไม่
จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมงมาใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1108 นางสาวรังสิมา ทิพย์สน 6311011809018
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1109
นางสาวนิสารัตน์   
บูรณะโอสถ

6311011448039
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ กรอกท่ีอยู่และรายได้ของพ่อแม่ด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1110
นางสาวในนามความ
รัก   เรือนแก้วเทวา

6311011541037
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะพ่อ) /
ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1111 นางสาวธีริศรา ก่ิงพวง 6311011809017
แก้ไข

เอกสาร

ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1)/กรณีกู้ค่า
เล่าเรียนให้ / ท่ีค่าเล่าเรียน ในแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloanท าการบันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1112
นางสาวจิตตราภรณ์ 
สมบัติทวีคูณ

6311056990087
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1113 นายนิรุช   ค าเรือง 6311056990012
เอกสาร
ครบ

ก.1114
นางสาวศศิกานต์   ถา
วงศ์

6311056990062
เอกสาร
ครบ

ก.1115 นายรุจิรดา   อ่ินค า 6311011480032
แก้ไข

เอกสาร

วาดแผนท่ีด้วยลายมือมาใหม่ให้ละเอียดกว่าน้ี/ท าหนังสือรับรอง
สถานภาพครอบครัวมาใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ /ท า
จิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมงมาใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1116
นางสาวชัชยา   เทียง
ดาห์

6311011767067
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่  กรอกช่ือนักศึกษา
และกรอกรายได้พ่อด้วย+ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1117
นางสาวมนสิชา   
แก้วสุวรรณ

6311056160013
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ ไม่ต้องลงสถานท่ีท างานนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1118 นางสาวศุทธินี   วนาศิริ 6311011802023
แก้ไข

เอกสาร
วาดแผนท่ีด้วยลายมือมาใหม่/ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือส
ลิปเงินเดือนแม่/ขาดจิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1119 นางสาวมีนชยา   ใจดี 6311011320026
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1120
นางสาวกาญจนาภา   
โตสุข

6311011460077
แก้ไข

เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรปชช.แม่ท่ีไม่หมดอายุ/ท าหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ /ท าจิตอาสา
ไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมงมาใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1121
นางสาวศิริวรรณ์   
แย้มสอาด

6311056605002
เอกสาร
ครบ

ก.1122
นางสาวเจตสุภา   
คล้ายเจียม

6311056721005
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1123
นางสาวธัญลักษณ์   
ศรีวารี

6311011820037

ก.1124
นายปโยชนม์   กอ
สัมพันธ์

6311056721031
แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรบริจาคโลหิตท้ังด้านหน้าหลัง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1125
นางสาวธนภรณ์   วงศ์
เดชานันท์

6311056990035
แก้ไข

เอกสาร
วาดแผนท่ีด้วยลายมือมาใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1126
นายกิตติพศ   ชาพรม
มา

6311056721069
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ  (รับรองเฉพาะพ่อ)/รับรองส าเนาใบแสดงผล
การศึกษาจากสถานท่ีเดิม / แก้ไขเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใน
แบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan เป็น 4 ปี บันทึกแล้วป
ร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1127
นางสาวพัชริดา   
สุวรรณผา

6311056605022
แก้ไข

เอกสาร
ลงช่ือส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1128 นางสาวอลิชา ยงใย 6311056990085
เอกสาร
ครบ

ก.1129
นางสาวณัฐวดี   นิล
เป่ียม

6311056990007
เอกสาร
ครบ

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1130
นางสาวมินตรา   
ประเสริฐชัย

6311011448007
เอกสาร
ครบ

ก.1131
นางสาวภัคจิรา   รอด
ผล

6311011446020
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ / ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 
(ปพ.1) / ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1132
นางสาวณัฐกานต์   
มงคลพันธ์

6311011541051
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1133 นางสาววริษา   มีศรี 6311011460018
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ /ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1134
นางสาวอริสรา   
รักษาศักด์ิชัย

6311011541032
แก้ไข

เอกสาร

รับรองส าเนาใบมรณบัตรพ่อ / ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
หน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ ไม่ต้องลงสถานท่ีท างาน
นักศึกษา / รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1135
นางสาวระพีพรรณ   
สังค า

6311056721127
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ ไม่ต้องลงสถานท่ีท างานนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1136
นางสาวณัฐวรรณ   
อ่องนก

6311056990011
แก้ไข

เอกสาร

รับรองส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของนักศึกษาและของ
บิดา ด้วยปากกาน้ าเงิน / รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจาก
สถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1137
นางสาวโชติกา   ล้ิม
ประเสริฐ

6311011510028
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาเอกสารท้ังหมดของนักศึกษาด้วยปากกาน้ าเงิน/ขาด
จิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1138
นางสาวณัฐรดี   
เปรมทองสุข

6311011541058
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5(รับรองพ่อแม่) +ขาด
ส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
หน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ (รับรองเฉพาะแม่)/ขาด
จิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1139
นางสาววรินทร   วงษ์
วิจารณ์

6311011553021
เอกสาร
ครบ

ก.1140
นางสาวภัคจิรา   พิศ
มร

6311011553015
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ห้ามมีรอยลบ และ
กรอกท่ีอยู่พ่อแม่ให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1141
นางสาวกนกวรรณ   
ทิศสันชัย

6311011320037
แก้ไข

เอกสาร

วาดแผนท่ีด้วยลายมือมาใหม่จากบริเวณส าคัญใกล้จนถึงบ้าน/
ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองเฉพาะแม่)+
ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1142 นางสาวลลนา   ศรีวิชัย 6311011460088 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1143
นางสาวนฤมล   ฝ่าย
เดช

6311011445054
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะแม่) 
และกรอกท่ีอยู่ของแม่ด้วย/แก้ไขเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใน
แบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan เป็น 4 ปี บันทึกแล้วป
ร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1144
นางสาวอินทิรา   ใช้
บางยาง

6311011803032
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองพ่อและแม่)/
แก้ไขเวลาการศึกษาตามหลักสูตรในแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan เป็น 4 ปี บันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1145
นางสาวรัชนก   
บุราณรมย์

6311011767029
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6+ขาดส าเนาบัตร
จนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 
(รับรองเฉพาะแม่) /ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan / ขอส าเนาบัตรปริจาคโลหิตท้ังหน้าและหลัง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1146
นางสาวพีรยา   
พิพัฒน์ปัทมากร

6311011796032

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1147
นางสาวกชพร   ฉัต
ระทิน

6311011480021
แก้ไข

เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน(แม่) / ขาด
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (เฉพาะผู้ท่ีส่งเสียเล้ียงดู
นักศึกษากรณีท่ีพ่อแม่แยกทางกัน / กรณีพ่อแม่แยกทางกันโดย
ไม่มีใบหย่าให้ท าหน้า 6 หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1148
นางสาวพิมพ์วิภา   
เกตุลักษณ์

6311011796011
แก้ไข

เอกสาร

รับรองส าเนาใบมรณบัตรพ่อ/กรณีกู้ค่าเล่าเรียนให้ / ท่ีค่าเล่าเรียน
 ในแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloanท าการบันทึกแล้วป
ร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1149
นางสาวเนตรนภา   
ทองอุดม

6311011448003
เอกสาร
ครบ

ก.1150
นายสรวิชญ์   ปานา
พุฒ

6311011445050
เอกสาร
ครบ

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1151
นางสาวหรรษา   อาจ
เกิด

6311011480061
แก้ไข

เอกสาร
ขาดรูปนศ./ขาดส าเนาบัญชีธนาคาร / ลงช่ือส าเนาแบบค าขอกู้
ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1152
นางสาวจิราพร   หัด
ประกอบ

6311011553019
แก้ไข

เอกสาร

ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1)/กรณีกู้ค่า
เล่าเรียนให้ / ท่ีค่าเล่าเรียน ในแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloanท าการบันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่/ขาดรูปถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1153
นายภาญุพัสส์   
ประค าทอง

6311011541033
เอกสาร
ครบ

ก.1154
นางสาวณิชาภัทร   
ศรีอินทร์

6311011802004
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองพ่อและแม่)/
ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1155
นางสาวจณีวรรณ   
พัฒสมุท

6311011320023
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5(รับรอง) +ขาดส าเนา
บัตรจนท.รัฐผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1156
นางสาวนัฏฐิตา   
ทิพย์สุราษฎร์

6311011448009
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะแม่) /
ท าจิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมงมาใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1157
นางสาวรัตนาวดี   รัต
นมณี

6311011803038
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนพ่อ/ท าหนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองเฉพาะแม่)/รับรอง
ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม /แก้ไขเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรในแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan เป็น 4 ปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1158
นางสาวมณฑิรา   
ทองฤทธ์ิ

6311011446026
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6มาใหม่ ลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ/ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้
เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ/ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/ขาด
ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan/ขาดรูปถ่ายร่วมกับ
ผู้รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1159 นายภูชิต   ภูมิไชยา 6311011448002 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1160
นางสาวนิชาภัทร   
ชัยสีหา

6311011571004
เอกสาร
ครบ

ก.1161
นางสาวสิริมา   
จันทนา

6311056721095
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1162
นางสาวรุ่งธันวา   
เจตนาการย์

6311011480024
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาบัญชีธนาคาร/รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษา
จากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1163 นายณัฐพงษ์   ปิชาติ 6311011460027
แก้ไข

เอกสาร

กรอกเอกสารเพ่ิมหน้า6 / ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5
ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ ไม่ต้องลงสถานท่ีท างาน
นักศึกษา/ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1164
นางสาวกานติมา   ศรี
อรุณ

6311011448034
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ลงรายได้แม่ด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1165
นางสาวศุภิสรากรณ์  
 คงแพทย์

6311011320015
แก้ไข

เอกสาร
ลงช่ือส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1166
นางสาวเบญจวรรณ 
แสงอินทร์

6311011820060
เอกสาร
ครบ

ก.1167 นายปิยชัย   เหลารัก 6311011820006
เอกสาร
ครบ

ก.1168
นางสาวน้ าทิพย์   ย้ิม
โฉม

6311056721017
เอกสาร
ครบ

ก.1169 นายธีธัช   โกยอมร 6311011796020
แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรบริจาคโลหิตท้ังหน้า-หลัง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1170
นางสาวกนกลดา   
เจริญพานิช

6311011807012
เอกสาร
ครบ

ก.1171
นางสาวมาริษา   
แสงวรรณ

6311056605014
เอกสาร
ครบ

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1172
นางสาวพลอยไพลิน  
 มาจิตตา

6311011807002
แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1173 นางสาวกะรัต   ฤทธ์ิโต 6311056990071
แก้ไข

เอกสาร
กรอกเอกสารเพ่ิมหน้า3/ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5
 (รับรองเฉพาะแม่)+ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1174
นางสาวนุรฮาซีกีน 
ยาลอ

6311011340009
เอกสาร
ครบ

ก.1175
นางสาวสุพัตรา   
พร้อมวงศ์

6311011460011
เอกสาร
ครบ

ก.1176 นางสาวยูมิ   ทองเจริญ 6311011460015
แก้ไข

เอกสาร

ขาดใบมรณบัตรพ่อ/ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/กรณีกู้ค่าเล่า
เรียนให้ / ท่ีค่าเล่าเรียน ในแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloanท าการบันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1177
นางสาวศศิธร จันทร์
เดช

6311011803044
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6+ขาดส าเนาบัตร
จนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
พ่อ/ท าจิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมงมาใหม่ ในปี 
2563

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1178
นางสาวศิรประภา 
จันทร์เดช

6311011803045
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6+ขาดส าเนาบัตร
จนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
พ่อ/ท าจิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมงมาใหม่ ในปี 
2563

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1179 นางสาวนูรฮูดา อาจผล 6311011803042
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ (รับรองพ่อและแม่)/
รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1180
นางสาวกุลธิดา จ าปา
คง

6311011541060
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6+ขาดส าเนาบัตร
จนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198



40

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1181
นางสาววรรณภา 
แย้มภู่

6311011460090
แก้ไข

เอกสาร
กรอกเอกสารหน้า 3 ให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1182
นางสาวฑนามล 
สมุทรสถิตโสภณ

6311056605024
แก้ไข

เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองเฉพาะแม่)+
ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดรายละเอียดเพ่ิมเติมจิต
อาสา/ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองจิตอาสา หรือ ท าจิตอาสาไม่
จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมงมาใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1183
นางสาวนัทธกานต์ 
ผ่องเผือก

6311011820038
เอกสาร
ครบ

ก.1184
นางสาวพลอยชมพู   
อมรรักธรรม

6311056990093
แก้ไข

เอกสาร
แก้ไขเวลาการศึกษาตามหลักสูตรในแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan เป็น 4 ปี บันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ก.1185
นางสาวสุรัชนา จัน
ทะปัญญา

6311056160035
แก้ไข

เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้านท้ังพ่อแม่/ขาด
หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนแม่/ขาดหนังสือรับรอง
รายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองเฉพาะพ่อ)+ขาดส าเนาบัตรจนท.
รัฐผู้รับรอง/ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan/
ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1)/ขาดรูปถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ก.1186
นางสาวนันทิยา ใจ
เท่ียง

6311011553060

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

ก.1187 นางสาวณัฐพร พลวัฒน์ 6311011340004

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.201
นายนัษฎาภูวดล   ระ
วิพานิชย์

6311011480002
แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.202 นายจักรวาล   ภิรมย์ 6311011660014
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ และกรอกท่ีอยู่พ่อแม่ให้ครบ/ขาดส าเนาแบบค า
ขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.203
นางสาวพิชญ์จิรา   
เมฆเนย

6311011571036

รายใหม่.204
นางสาวบงกรฎ   
สัญญะวี

6311011445061
แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.205 นายปฏิพล   แสงทอง 6311011802010

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.206
นางสาวสุเมย์ธา   ศรี
ขัดเค้า

6311056721075
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองเฉพาะพ่อ)/ลง
ช่ือส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.207
นายภาณุพงศ์   
ประทวน

6311011660010

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

รายใหม่.208 นายสหรัฐ   บุญกอง 6311011480001
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ(รับรองเฉพาะพ่อ)

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.209 นายชฎายุ   วันไทร 6311011448005
แก้ไข

เอกสาร
ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1)/ขาดส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.210
นางสาวพนิตพิชา   
ธงชัย

6311011807011
แก้ไข

เอกสาร
กรณีกู้ค่าครองชีพด้วยให้ / ท่ีค่าครองชีพ ในแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบe-Studentloanท าการบันทึกแล้วปร้ินท์มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.211
นางสาวอัญชิสา   สม
วงศ์

6311011510017

รายใหม่.212
นางสาวทิพย์วรา   
บุญตา

6311011820040
แก้ไข

เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่(รับรองเฉพาะแม่)/
รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานท่ีเดิม /ลงช่ือส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.213
นางสาวภูสุดา   
จันทร์ขาว

6311056160042
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.214
นางสาววริศรา   
กรวยสวัสด์ิ

6311011767032

รายใหม่.215
นางสาวอรัชพร   ตรา
ลักษมี

6311011803019

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.216
นางสาวณัฐนิชา   ปิน
ทะโก

6311011571002
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5(รับรองพ่อแม่) +ขาด
ส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.217 นายธฤต   บินตรี 6311011553056

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

รายใหม่.218
นางสาวปภาวี   แสน
บุตร

6311011445063

รายใหม่.219
นางสาวกัณฐมณี 
ธรรมวัฒนศักด์ิ

6311011814025
แก้ไข

เอกสาร

กรอกเอกสารหน้า3/ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า
6+ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/ท าหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.220
นางสาววิภาดา   
ประโยชน์ดี

6311056990032
แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่(รับรองเฉพาะพ่อ)/
ลงช่ือส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.221
นายธนภัทร   ศิริ
อภิชาติ

6311056721103
แก้ไข

เอกสาร

รายได้เกิน1.ท าหน้า5ใหม่ห้ามขูดขีดฆ่าในหน้าน้ีและหน่ึง
ลายมือเขียนข้อมูลให้ครบและเจ้าหน้าท่ีรัฐลงช่ือ2ส าเนาบัตรรัฐ
เจ้าหน้าท่ีรับรองรายได้พร้อมดูวันหมดอายุบัตรเจ้าหน้าท่ี3.ขาด
ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบestudentloan4.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.222
นางสาวอัญชิสา   
ครรชิตจารุสิทธ์ิ

6311056990068
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาใบมรณะบัตรรับรองส าเนาถูกต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.223
นางสาวสุชานุช   บุญ
ใจ

6311011448033
แก้ไข

เอกสาร

1ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ2.ท าหน้า5ใหม่ระบุแค่รายได้
มารดาเท่าน้ันและ1ลายมือในการเขียนหน้าน้ีเท่าน้ัน3.ส าเนาแบบ
ค าขอกู้ผ่านระบบ4.จิตอาสา1ช๋ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.224
นางสาวดารารัตน์   
ชัญถาวร

6311056990030
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่หน่ึงลายมือในการเขียนหน้าน้ี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.225
นางสาวชลธิชา   โต
บาง

6311056990020
แก้ไข

เอกสาร
ขอพบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.226 นายณัฐพล   กันเกตุ 6311011814021
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือในการเขียน2.ขาดจิดอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.227 นายสุกฤษฎ์ิ   เชิดปัก 6311011460068
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว2.ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ี
รัฐรับรองสภานภาพครอบครัว3ส าเนาผลการเรียนรับรองถูกต้อง
ลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.228
นางสาวศรินทิพย์   
กงแก้ว

6311056990034
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว2.ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ี
รัฐรับรองสภานภาพครอบครัว

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.229
นางสาวพรนภา   ทอง
เทพ

6311011320035
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่2.ท าหน้า2ใหม่3.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.230
นางสาวกชพร   ศาส
ตระรุจิ

6311011445004
แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.231
นางสาวลดาทิพย์   
แก้วเนตร

6311011553027
แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.232 นายชลสิทธ์ิ   นพรัตน์ 6311011510024
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาบัตรประชาชพ่อรับรองถูกต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.233
นางสาวธนภรณ์   
สัจจะวิสัย

6311056701002
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือในการเขียน2.ส าเนาบัตรประจ าตัวรัฐผู้
รับรองรายได้ครอบครัวถ่ายหน้าหลังบัตรดูวันหมดอายุ3.ส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.234
นางสาวมนัญญา   
โพธ์ิกล่ิน

6311056721066
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่ระบุรายได้พ่อเท่าน้ัน 2.ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แม่บับจริง3.ส าเนาบัตรประจ าตัวรัฐผู้รับรองรายได้ครอบครัวถ่าย
ให้เห้นวันหมดอายุ4.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.235
นางสาวณัฏฐนิชา   
ก้อนเลนู

6311056990058
แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้า5ใหม่ไม่ต้องเขียนอาชีพและสถานท่ีท างานนักศึกษาไม่ต้อง
เขียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.236
นายสหรัฐ   สังฆมา
นนท์

6311011510002
แก้ไข

เอกสาร
ขอพบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.237 นายนวพล   มกรสิริศรี 6311011940003 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



49

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.238
นายอิศราพงศ์   เวฬุ
วนารักษ์

6311011446016
แก้ไข

เอกสาร
1ท าแบบฟอร์มหน้า3ใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.239
นางสาวปิยะพร   
ธรรมวงศ์

6311011541054

รายใหม่.240 นายชนวีร์   แซ่เตียว 6311011796036

รายใหม่.241
นางสาวณัฐภา   จิตต์
ธรรมเลิศ

6311056721038
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือเท่าน้ัน2.ส าเนาบัตรรัฐท่ีรับรองรายได้
ครอบครัว

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.242
นายสหรัถ   กล้าโชติ
ชัย

6311011796023
แก้ไข

เอกสาร
ขอพบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.243
นายธนกฤต   ธีระวิ
สุทธิกร

6311011460056
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่ระบุรายได้แม่เท่าน้ัน1ลายมือ2.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.244
นางสาวทิพจุฑา   ศิริ
ราช

6311011820019
แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้า5ใหม่1ลายมือในการเขียนหน้าน้ีอาชีพนศไม่ต้องเขียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



50

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.245 นางสาวสุนิสา   ภูกลาง 6311011445026
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ2.ส าเนาผลการเรียนรับรองส าเนา
ถูกต้องลงช่ือ3.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.246 นายณพวุฒิ ป่ินสุด 6311011802032
แก้ไข

เอกสาร

1.ส าเนาถูกต้องลงช่ือบัตรประชาชนนนศ2.ส าเนาถูกต้องลงช่ือ
ทะเบียนบ้านนศ3.ส าเนาถูกต้องผลการเรียนนศลงช่ือ4.ส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ5.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.247
นางสาวนันทภัค   
กันฑะ

6311011460008

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

รายใหม่.248
นางสาวปวริศา   ข า
เกิด

6311011553025
แก้ไข

เอกสาร
รายได้เกิน1.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.249
นางสาวสุภัชชา   
สระแก้ว

6311011541014
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่ห้ามขูดขีดลบค าผิดหน้าน้ี1ลายมือเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE



51

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.250
นางสาวอริญรดา   
สารศรี

6311011460065
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า3ใหม่เพราะแม่เป็นผู้ปกครอง2.ขาดหนังสือรับราย
รายได้หน้า5เขียน1ลายมือเท่าน้ัน3.ส าเนาบัตรรัฐผู้รับรองรายได้
ถ่ายด้านหลังให้เห้นวันหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.251
นางสาวปภาดา   นิธิ
ปุญญะวรรณนะ

6311056721099
แก้ไข

เอกสาร

1.เขียนรายละเอียดข้อมูลพ่ีน้อง2.หนังสือรับรองสถานภาพ
ครอบครัว3.ส าเนาบัตรรัฐผู้รับรองสถานภาพครอบครัว/4.ส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.252 นายวัสสาน   นันทวาณี 6311011460086
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าแบบฟอร์มใหม่ใบปะหน้าและหน้า1-4,8,9ท าให้เรียบร้อย2.
ท าหน้า5ใหม่1ลายมือในการเขียนเท่าน้ันดูรายได้พ่อให้ให้ถูกต้อง
3.ส าเนาผลการเรียนรับรองถูกต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.253
นางสาวพิชญธิดา   
ชายู

6311056990014
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาใบผลการเรียนนศรับรองถูกต้องลงช่ือ2.ส าเนาแบบ
ค าขอกู้ผ่านระบบ3.ขาดรูปนศ1ใบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.254
นายภัทรพัฒน์   
พิจารณ์วณิช

6311011480008
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือรับรองรายได้พ่อแม่2.ส าเนาบัตรรัฐรับรองรายได้พ่อ
แม่3.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.255
นายนราวุธ   อ ารุง
สถาพร

6311011460048 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



52

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.256
นางสาวภัทรสุดา   
วงษ์เวช

6311011480053
แก้ไข

เอกสาร

ท าแบบฟอ์มใหม่หน้า1-4,8,9พร้อมใบปะหน้าโดยปร้ินออกมาเป็น
หน้าเด่ียว2.ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน3.ขาดหนังสือ
รับรองสถานภาพครอบครัว4.ส าเนาบัตรรัฐผู้รับรองสถานภาพ
ครอบครัวพร้อมดูวันหมดอายุ5.รับรองส าเนาถูกต้องลงช่ือแบบค า
ขอผ่านระบบ6.ส าเนาถูกต้องลงช่ือใบผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.257
นายธนภัทร   เรืองศรี
ไชยะ

6311056701003

รายใหม่.258
นายภาติยะ   ป่ินก่ิง
ทอง

6311011940008

รายใหม่.259
นางสาวสรนันท์   
สังสนา

6311011767048
แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.260
นางสาวฌัฌฌา วงค์
เรือน

6311011807027

รายใหม่.261
นางสาวรัฐญา   ร่ืน
พิทักษ์

6311011480015
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสอรับรองเงินเดือนพ่อ2.ท าหน้า5ใหม่ระบุรายได้แม่
เท่าน้ัน1ลายมือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



53

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.262
นางสาวนริศรา   
เผือกบ ารุง

6311011814022
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.263
นางสาวชนัญชิดา 
สันติปาตี

6311056990089
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว2.ขอส าเนาบัตรรัฐ
เจ้าหน้าท่ีใหม่3.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือในการเขียนเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.264
นางสาวปาริชาติ   
ไชยชนะ

6311056605025

รายใหม่.265
นางสาวสุจารีย์   พุ่ม
พิศ

6311011448036
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่ระบุรายได้แม่เท่าน้ัน2.ท าแบบฟอร์มหน้า2ใหม่
เขียนแค่ช่อนามสุลพ่อบัตรประชาชนอายุข้อ11สถานะยึดตาม
หน้า6แยกกันอยู่ไม่ได้จดทะเบียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.266
นายพีรพัศ   วัฒนก
นกธรรม

6311011767021

รายใหม่.267
นางสาวมาลิณี   พล
โลก

6311056160049
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.268
นายพีระพงษ์   ผา
บุตรา

6311011541031
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า8ใหม่ติรูปถ่ายบ้านเต็มๆ2.ขอส าเนาบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีรัฐถ่ายให้เห็นวันหมดอายุและรับรองถูกต้องลงช่ือ3.
ส าเนาบัตรรัฐรับรองสถานภาพครอบครัว

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.269
นางสาวสุกัญญา   ลา
ภา

6311011571048
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า3ใหม่เขียนรายละเอียดพ่ีน้อง2.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อ
รับรองถูกต้อลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.270
นางสาวรุจิรัตน์   ทา
โคกสูง

6311056990052
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า5รับรองรายได้พ่อเขียนได้1ลายมือเท่าน้ัน2.ส าเนาบัตร
รัฐท่ีรับรองรายได้ครอบครัวพร้อมดูวันหมดอายุ3.ส าเนาทะเบียน
บ้านนศรับรองถูกต้องลงช่ือ4.ส าเนาทะเบียนบ้านพ่อรับรอง
ถูกต้องลงช่ือ5.ส าเนาทะเบียนบ้านแม่รับรองถูกต้องลงช่ือ6.

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.271
นายวรวุฒิ   หร่อง
เจริญ

6311011820048

รายใหม่.272 นายศุภธัช   ทองมี 6311011820022
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า8,9 มาส่งขาดรูปนศ2.ส าเนาทะเบียนบ้านพ่อรับรอง
ถูกต้องลงช่ือ3.ส าเนาผลการเรียนรับรองถูกต้องลงช่ือ4.ส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ5.จิตอาสา1ช่ัวดมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.273
นางสาวพิชญา   
รุ่งเรืองเจริญสุข

6311011541010
แก้ไข

เอกสาร

1.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อรับรองถูกต้องลงช่ือเจ้าของบัตร2.
ส าเนาทะเบียนบ้านพ่อรับรองถูกต้องลงช่ือ3.ส าเนาบัตรประชาช
แม่รับรองถูกต้องลงช่ือ4.ส าเนาทะเบียนบ้านแม่รับรองถูกต้องลง
ช่ือ5.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.274
นางสาวสุชานันท์   
ปวงสุข

6311011553009
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่ระบุข้อมูลรายได้แม่เท่าน้ัน2.ส าเนาบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีรัฐระบุวันหมดอายุด้วย3.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
4.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.275
นางสาวสุนิดา   ก้าน
อินทร์

6311011446011

รายใหม่.276
นางสาวพิมพ์ลภัส   
สีมาฤทธ์ิ

6311011460050
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือเท่าน้ันในการเขียน2.รับรองส าเนาถูกต้อง
ลงช่ือแบบค าขอกู้ผ่านระบบ3.จิดอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.277 นายภัทรกร   คงทน 6311056721128

รายใหม่.278
นางสาวนิชนันท์   วิจิต
เทอดธรรม

6311011446008
แก้ไข

เอกสาร

1.เขียนหน้า3ระบุข้อมูลพ่ีน้อง2.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือในการเขียน
เท่าน้ัน3.รับรองส าเนาทะเบียนบ้านนศลงช่ือ4.รับรองล าเนา
ถูกต้องทะเบียนบ้านพ่อ5.รับรองส าเนาทะเบียนบ้านแม่6.ส าเนา
ถูกต้องลงช่ือส าเนาผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.279
นางสาวธนัญญา   
วงค์ปัญญา

6311011445015

รายใหม่.280
นางสาวชัชฎา   ศรี
สุนทร

6311011445039
แก้ไข

เอกสาร
รายได้เกิน1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือในการเขียน2.รับรองส าเนา
ถูกต้องใบผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.281
นางสาวสุชัญญา   มี
สัตย์

6311011448038

รายใหม่.282
นางสาวไอรดา   มนต์
แก้ว

6311011448049

รายใหม่.283
นางสาวทิฆัมพร   แซ่
กอ

6311056721121

รายใหม่.284 นายวรากร   วิไลวรรณ 6311011447002

รายใหม่.285 นายศุภกร   หลักค า 6311011802024

รายใหม่.286 นายลิขิต   ใจกล้า 6311011940006 รายได้เกิน ติดต่อสอบถามคุณสมชัย โต๊ะท่ี 7 ห้อง 315 โทร 02-2445199 วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.287
นางสาวอาทิตา   สุข
บุญชูเทพ

6311011320016
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาใบผลการเรียนรับรองถูกต้อง2.ขาดส าเนาแบบค าขอ
กูผ่านระบบ3.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.288
นายอภิราม   นาค
สุวรรณ

6311011446028 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.289
นายสุณัฏฐวุฒิ   ยันต์
มงคล

6311056160048
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปนศท าหน้า8,9ให้เรียบร้อย2.ส าเนาบัตรประชาชนนศถ่าย
เอกสารรับรองถูกต้อง3.รับรองส าเนาถูกต้องทะเบียนบ้านนศ4.จิต
อาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.290
นายเขษมศักด์ิ   
สุวรรณธนรัชต์

6311056721125
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า5รับรองรายได้ครอบครัวระบุข้อมูลพ่อและ1ลายมือ
เท่าน้ัน2.ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐพร้อมดูวันหมดอายุ3.รับรอง
ส าเนาผลการเรียน4.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ5.จิตอาสา1
ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.291
นายเอกอัคร   พัฒนะ
จุฑานันท์

6311011448050
แก้ไข

เอกสาร

1.แก้ไขหน้า2เขียนข้อมูลช่ือสกุลพ่อเลขท่ีบัตรประชาชนเท่าน้ัน2.
ท าหน้า5ใหม่ระบุข้อมูลรายได้แม่เท่าน้ัน1ลายมือ3.ส าเนาแบบค า
ขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.292 นายวุฒิพร   ตาลปึก 6311056721068
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า2ใหม่ไม่ต้องเขียนข้อมูลพ่อ2.ท าหน้า3ใหม่ไม่ต้องเขียน
ข้อมูลพ่ีเพราะแม่แป็นผู้ปกครอง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.293
นายนนทวัฒน์   เกิด
น้อย

6311011480005
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน2รูปถ่ายบ้านใหม่3.แก้ไขช้ันปี
ในแบบค าขอกู้ให้เป็น4ปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.294
นางสาวธิดารัตน์   
อินดอน

6311011445027
แก้ไข

เอกสาร

1.ส าเนาถูกต้องบัตรประชาชนแม่2.ส าเนาทะเบียนบ้านแม่นับรอง
ถูกต้อง3.ท าแบบฟอร์หน้า3ใหม่ไม่ต้องระบุบข้อมูลพ่อท างาน4.
หนังสือรับรองเงินเดือนแม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.295 นายชนินทร์   ทาชาติ 6311056160010
แก้ไข

เอกสาร

1.หนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ2หนังสือรับรองรายได้แม่หน้า5ระบุ
แค่ของแม่เท่าน้ัน1ลายมือ3.ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้
รับรองรายได้แม่ลงช่ือส าเนาถูกต้อง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.296
นางสาวณิชกานต์   
จังวัฒนาทรัพย์

6311011447001
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอส าเนาทะเบียนบ้านนศและส าเนาบัตรประชาชนนศรับรอง
ถูกต้องลงช่ือด้วยหมึกสีน้ าเงินเท่าน้ัน2.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อ
แม่รับรองถูกต้องลงช่ือด้วยหมึกสีน้ าเงิน3.ส าเนาทะเบียนบ้านพ่อ
แม่รับรองถูกต้องลงช่ือหมึกสีน้ าเงิน4ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
5.ท าหน้า5ใหม่ระบุข้อมูลนศและพ่อเท่าน้ัน6.หนังสือรับรอง
เงินเดือนแม่7.รูปนศ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.297 นายอธิ  หอมย่ิง 6311011571019
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดหน้าน้ี2.ขอส าเนาบัตร
ประชาชนเจ้านายท่ีรับรองพ่อและแม่1ใบรับรองถูกต้อง3.ส าเนา
บัตรประชาชนแม่และทะเบียนบ้านแม่ขอใหม่ให้แม่รับรองถูกต้อง
ลงช่ือ4.ส าเนาแบบค าขอกูผ่านระบบ5.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.298 นางสาวจิราพร   สอโส 6311011820012
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาใบหย่ารับรองถูกต้องลงช่ือ2.ส าเนาถูกต้องใบผลการเรียน
3.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199



59

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.299
นางสาวธิติพร   เช้ือ
เมืองพาน

6311011447004
แก้ไข

เอกสาร

1.หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวใหม่ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐรับรอง
และขอส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองส าเนาบัตรดูวันหมดอายุ
ด้วย2.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ3.จิตอาสา1ช่ัวโมง4.หนังสือ
รับรองเงินเดือนแม่บับจริง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.300
นางสาวไพลิน   กล่ิน
รอด

6311011571021
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า8ใหม่2.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือในการเขียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.301
นายพัทธดนย์   ขินห
นองจอก

6311011767024

รายใหม่.302
นายพีรวิชญ์   บุญอุ
ปละ

6311056160011
แก้ไข

เอกสาร
1.หนังสือรับรองเงินเดือนแม่รับรองถูกต้องลงช่ือ2.รับรองส าเนา
ถูกต้องส าเนาใบมรณะบัตรพ่อ3.รับรองส าเนาผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.303
นางสาวนันท์นภัส   
เหล่าวงศ์พุทธา

6311011460061
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่ระบุข้อมูลรายได้พ่อ2.ส าเนาถูกต้องแบบค าขอกู้
ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.304
นายณัฏฐภาค   พันธ์ุ
ศิริ

6311011660013

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



60

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.305 นายภควัชร   อ าภาผัด 6311056160044
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ันและให้ระบุตามจริงรายได้
ผู้ปกครอง2.รับรองส าเนาถูกต้องส าเนาผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.306
นางสาวณัฐณิชา   
ป้ันทอง

6311011802019
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดใบปะหน้าตรวจเอกสาร2.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.307
นางสาวสิริยา   เนียม
ใบหอม

6311011445001
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อและทะเบียนบ้านพ่อรับรองถูกต้องลง
ช่ือด้วยเจ้าของบัตรเท่าน้ัน2.รับราองส าเนาผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.308
นางสาวอรณี   ประ
จันทร์

6311056721129
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.309
นางสาวพิมพร   อภิ
วัฒนาทร

6311056160007
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดและเขียน1ลายมือในหน้าน้ี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.310
นางสาวลลนา   ยอด
สุรินทร์

6311011541053
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า5เขียน1ลายมือเท่าน้ันห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด2.ส าเนา
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองถูกต้องและดูวันหมดอายุ3.จิต
อาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199



61

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.311
นางสาวบลูซีร์   มาก
สมบูรณ์

6311011803036
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า8รูปถ่ายบ้านให้เห็นตัวบ้านท้ังหมด2.ขาดหนังสือรับรอง
เงินเดือนแม่3.ท าหน้า5ใหม่ระบุรายได้พ่อเท่าน้ันแม่มีหนังสือ
รับรองเงินเดือนจากบริษัท

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.312
นายอานนท์   ถาวร
พิทักษ์กุล

6311011541043
แก้ไข

เอกสาร

1.ส าเนาบัตรประชาชนนศและส าเนาทะเบียนบ้านนศรับรอง
ถูกต้องลงช่ือหมึกสีน้ าเงิน2.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อและส าเนา
ทะเบียนบ้านพ่อรับรองถูกต้องลงช่ือพ่อรับรองเอง3.ส าเนาบัตร
ประชาชนแม่และส าเนาทะเบียนบ้านแม่รับรองถูกต้องลงช่ือแม่
หมึกสีน้ าเงิน4ท าหน้า5ระบุรายได้แม่ของพ่อมีหนังสือเงินเดือนมา
5.ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองถูกต้องลงช่ือดูวัน
หมดอายุด้วย6.แก้ไขช้ันปีในแบบค าขอกู้ผ่านระบบจาก1ปีเป็น4ปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.313
นางสาวสุภนิดา   
ชอบดี

6311011448026

รายใหม่.314
นางสาวอัญชิสา   
นันทจรรยาวิทย์

6311011571047
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่ระบุข้อมุลรายได้ย่าเท่าน้ัน1ลายมือ2.ขอส าเนา
ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนย่าให้ย่ารับรองส าเนาลงช่ือหมึกสี
น้ าเงิน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.315 นายอาทิตย์   พ้ืนปูม 6311011446027
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อแม่รับรองส าเนาถูกต้องลงช่ือตาม
เจ้าของบัตรหมึกสีน้ าเงิน2.ขาดส าเนาทะเบรยนบ้านพ่อแม่รับรอง
ถูกต้องลงช่ือ3.หนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ4.หนังสือรับรอง
เงินเดือนแม่5.

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.316
นางสาวชุติมาศ   
ช่ าชองเกษตร

6311056721118
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือและห้ามขูกขีดฆ่าห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดใน
หน้าน้ี2.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.317
นางสาวนาดา   บุญมา
เลิศ

6311011553017
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5รับรองรายได้แม่เท่าน้ัน1ลายมือเท่าน้ัน2.ส าเนาบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองถูกต้องลงช่ือดูวันหมดอายุหมึกสีน้ า
เงิน3.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.318
นางสาวนภัสสร   
สิทธิศรีจันทร์

6311011660007
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า4ใหม่ข้อ15ไม่ต้องเขียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.319 นายธราธร   จงแสง 6311011940002
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว2.ส าเนาบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองสถานภาพครอบครัวลงช่ือรับรองส าเนา3.ขอ
หนังสือรับรองเงินเดือนแม่ท่ีผ่านจากบริษัท4.ตรวจตรวจข้อมูลใน
แบบค าขอกู้ผ่านระบบช้ันปีท่ี1ไม่พบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199



63

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.320
นางสาวสุภนิดา สาระ
ขันธ์

6311056160067

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

รายใหม่.321
นางสาวณัฏฐณิชา   
สมนึก

6311011480063

รายใหม่.322
นางสาวปริฉัตร   นิล
เนียม

6311011796019
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าแบบฟอร์มใหม่หน้า1-4และใบปะหน้า2.ส าเนาทะเบียนบ้าน
พ่อและบัตรประชาชนพ่อรับรองถูกต้องลงช่ือ3.ส าเนาแบบค าขอกู้
ผ่านระบบ4.ส าเนาผลการเรียน5.ท าหน้า5มาส่งใหม่ระบุรายได้พ่อ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.323
นางสาวพิมพ์ชนก   
สิงห์สถิตย์

6311011510038
แก้ไข

เอกสาร

1.ข าส าเนาบัตรประชาชนนศ/พ่อ/แม่ใหม่ถ่ายหน้าหลังและ
รับรองส าเนาถูกต้องลงช่ือตามเจ้าของบัตรหมึกสีน้ าเงิน2.ขอ
หนังสือรับรองเงินเดือนพ่อเต็มๆเดือนฉบับจริง3.ขอหนังสือรับรอง
เงินเดือนแม่จริงเต็มๆเดือนฉบับจริง4.แก้ไขในระบบแบบค าขอกู้
ช้ันปีท่ี1

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.324
นายอธิตนันท์   เนติ
ธรรมพิธี

6311011802016

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.325
นางสาวกัญญารัตน์   
เงางาม

6311011820044
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือเท่าน้ันระบุรายได้พ่อเท่าน้ันส่วนข้อมูลแม่
เขียนช่ือสกุลและกากบาทช่องเสียชีวิต2.ส าเนาทะเบียนบ้านน
ศรับรองถูกต้องลงช่ือ3.ส าเนาบัตรประชาชนนศรับรองถูกต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.326 นายจิรายุ สีขาว 6311056160072
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่สถานท่ีท างานและท่ีอยู่นศไม่ถูกต้องใส่ตามบัตร
ประชาชนส่วนข้อมูลพ่อแม่รายได้ท่ีเขียนถูกต้องแล้ว1ลายมือใน
การเขียนระมัดระวังอย่าเขียนผิด2.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่นระบบ3.
จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.327 นายอดิศักด์ิ   จันทร์หา 6311011460017
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน2.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.328
นางสาวดวงดาว   
เกิดสุข

6311011445010
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.329
นางสาวโรสมีเรีย   
เจะแว

6311056605041
แก้ไข

เอกสาร

1.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อรับรองถูกต้องลงช่ือเจ้าของบัตร2.
ส าเนาทะเบียนบ้านพ่อรับรองถูกต้องตามเจ้าของบัตร3ส าเนา
บัตรประจ าตัวแม่รับรองถูกต้อง4.ส าเนาทะเบียนบ้านแม่รับรอง
ถูกต้องลงช่ือ5.ขาดส าเนาแบบค าขอผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.330
นางสาวจิราพัชร   สะ
ริม

6311011445037

รายใหม่.331 นายวทัญญู   วิสูงเร 6311011460085

รายใหม่.332
นางสาวฌญาณิณท์   
ซาบัว

6311011320005
แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสา1ช่ัวโมงถ้าวันไหนมามให้เข้ามาพบเขียนรายละเอียด
เอกสารให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.333
นางสาวรุจิกร   พล
ยางนอก

6311011571045

รายใหม่.334
นางสาวสุลาวัลย์   
หิมพานต์

6311011814008
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่ระบุข้อมูลรายได้แม่เท่าน้ันพ่อมีหนังสือเงินเดือน
มา1ลายมือเท่าน้ัน2.แก้ไขค าข้อกูผ่านระบบเวลาศึกษา4ปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.335
นางสาวจินธรา   
เถ่ือนอารีย์รักษ์

6311011571049
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือและรายได้พ่อไม่ตรง2.ส าเนาแบบค าขอกู้
ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.336
นางสาวทัศนาภรณ์   
ผลไม้

6311011820008
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า5รับรองรายได้แม่ระบุข้อมูลแม่เท่าน้ัน2.ส าเนาบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองถูกต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.337
นางสาวอนันดา   ลัด
ดาวงศ์

6311011480058
แก้ไข

เอกสาร

1.ใบมรณะบัตรรับรองถูกต้อง2.ท าหน้า5ใหม่ระบุรายได้ของแม่
เท่าน้ัน3.ส าเนาบัตรประชาชนแม่และส าเนาทะเบียนบ้านแม่ให้แม่
รับรองถูกต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.338
นางสาวณัฐวรรณ   
ข้ึนเสียง

6311011802028

รายใหม่.339
นางสาววริศรา   เลิศว
รากร

6311011448017
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ระบุข้อมูลรายได้แม่เท่าน้ัน2.ส าเนาบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองถูกต้อง3.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.340
นายเอกรินทร์   
วรรณทวี

6311011660008
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดจิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.341
นางสาวพรณภัส วัจ
นะจ านงค์

6311011820059
แก้ไข

เอกสาร
1.รับรองส าเนาถูกต้องส าเนาผลการเรียน2.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.342
นางสาวอนุสรา   
ประมูลเรือง

6311011571042
แก้ไข

เอกสาร

1.สถานะผู้ปกครองหย่าให้ใครเป้นผู้ปกครองถ้าได้แล้วท าหน้า2
ใหม่ระบุข้อมูลท่านน้ัน2.ท าหน้า5ใหม่ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดและ
เขียนได้1ลายมือ3.รูปถ่ายจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



67

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.343
นางสาวบัณฑิตา   
บุตรดี

6311011445047
แก้ไข

เอกสาร

1.ข าส าเนาบัตรประชาชนแม่และทะเบียนบ้านแม่รบัรองถูกต้อง
ลงช่ือให้แม่รับรองเท่าน้ัน2.ท าหน้า2ใหม่ระบุข้อมูลช่ือสกุลพ่อวุฒิ
และเลขบัตรประชาชนเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.344
นางสาวอติกานต์   ศิ
วิลัย

6311011445046

รายใหม่.345
นางสาวอภิญญา   
เรืองปราชญ์

6311011807008
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาแบบค ากู้ผ่านระบบดูช้ันปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.346
นางสาวนิศากานต์   
สิงห์เถ่ือน

6311056990038
แก้ไข

เอกสาร
รายได้เกิน1ส าเนาผลการเรียนรับรงลงช่ือ2.ส าเนาแบบค าขอกู้
ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.347
นางสาวพิมพ์มาดา   
อยู่เจริญ

6311011480033
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือเท่าน้ันระบุรายได้ยายเท่าน้ัน2.จิตอาสา1
ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.348 นายชินวัฒน์   มณีรักษ์ 6311011553023

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE



68

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.349 นายณัฐพล   ราชายันต์ 6311056721102

รายใหม่.350
นายธีรภัทร   จ าปา
ทอง

6311011803024

รายใหม่.351
นายศรัณย์ภัทร   
เมืองคล้าย

6311011802011

รายใหม่.352
นางสาวกัลยาพร 
ร าพึงกิจ

6311011802033

รายใหม่.353
นางสาวสุดา   แย้ม
ยนต์

6311056721109
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือเท่าน้ัน2.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.354
นางสาวอติกานต์ 
ดิษฐกองทอง

6311011767072
แก้ไข

เอกสาร

1.หนังรับรับรองเงินเดือนฉบับจริงเดือนล่าสุดของแม่2.หนังสือ
รับรองเงินเดือนพ่อถ้าไม่ได้ท างานประจ าให้ท าหน้า5ระบุข้อมูล
รายได้พ่อเท่าน้ัน3.ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้รับรอง
รายได้ครอบครัว3.ท าหน้า3ใหม่ข้อ14ไม่ต้องเขียนเพราะพ่อ
แม่เป้นผู้ปกครอง4.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ5.ส าเนาบัตร
ประชาชนพ่อและแม่รับรองถูกต้องลงช่ือ6.ส าเนาทะเบียนบ้านพ่อ
และแม่รับรองถูกต้องลงช่ือขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



69

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.355 นายทัสมา   ขันชะลี 6311056721063

รายใหม่.356 นางสาวกัลยา   บูระพา 6311056721073
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ2.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือ3.จิด
อาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.357
นางสาวเบญจวรรณ  
 ตุ้มเทียน

6311011460052
แก้ไข

เอกสาร

รายได้เกิน1.ท าหน้า5รับรองรายได้แม่2.ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ
รับรองถุกต้องลงช่ือ3.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบยังไม่ได้บันทึก
มา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.358
นางสาวมาลิสา   
แสงขุรัง

6311011767039
แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้า5ใหม่ระบุข้อมุลรายได้แม่เท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.359
นางสาวศศิกานต์   
สิงห์รอด

6311011571040
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5รับรองรายได้เฉพาะแม่2.ส าเนาบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีรัฐถ่ายให้เห็นวันหมดอายุรับรองถูกต้องลงช่ือ3.ขอ
ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีท่ีรับรองสถานภาพครอบครัวใหม่ไม่เห็นวัน
หมดอายุบัตร

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.360
นางสาวกนกกาญจน์  
 ก่ิงจันทร์

6311011510047
แก้ไข

เอกสาร
รายได้เกิน1.ท าหน้า8ถ่ายรูปบ้านให้เห็นตัวบ้าน2.ส าเนาแบบค า
ขอกู้ผ่านระบบ3.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.361 นายสิทธิพร เกล็ดพลี 6311056160058
แก้ไข

เอกสาร

1.หนังสือรับรองเงินเดือนลุง2.ท าหน้า6ใหม่ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐรับรอง
และส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐพร้อมดูวันหมดอายุ3.ส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ4.ท าแบบฟอร์มหน้า2-3ใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.362
นางสาวนัจนันท์   สุขุ
มาภัย

6311011553010
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่ให้อ่านหมายเหตุด้วยระบุรายได้แม่เท่าน้ัน2.
ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองถูกต้องลงช่ือดูวัน
หมดอายุด้วย3.ท าหน้า8ใหม่รูปถ่ายบ้านเต็มๆไม่ใช่บ้านคนอ่ืน4.
ส าเนาถูกต้องลงช่ือส าเนาใบมรณะพ่อ5.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบ6.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.363 นายปฏิภาณ แซ่ชิน 6311011446043

รายใหม่.364
นายธันยพงศ์   ร่ืน
อารมย์

6311011571030

รายใหม่.365 นายเอกนิวัฒน์   บุตรดี 6311011445065

รายใหม่.366 นางสาวอารียา   ดีแสน 6311056701001
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือและสถานท่ีท างานและอาชีพนศไม่ต้อง
เขียน2.ขอส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐใหม่บัตรหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.367
นางสาวน้ าทิพย์   พูล
สวน

6311011445051
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่รับรองรายได้เฉพาะพ่อเท่าน้ัน1ลายมือในการเขียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.368 นายคงศักด์ิ ภูมิวัตร์ 6311011446044
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า5รับรองรายได้พ่อแม่1ลายมือเท่าน้ัน2.ส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับรองรายได้ครอบครัว

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.369
นางสาวจิตรานุช   
ช านาญสินธุกิจ

6311011820016
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดรูปนศ2.ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.370
นางสาวดารณี   ภู
สอดศรี

6311056990002
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า2ใหม่ไม่ต้องระบุอาชีพและรายได้พ่อแม่นศใช้ลุงเป้น
ผู้ปกครอง2.แก้ไขช้ันปีในแบบค าขอกู้เป็น4ปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.371 นายนิฐชาพล   ช่อผูก 6311011553005
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาบัรประชาชนนศและทะเบียนนสรับรองถูกต้องลงช่ือใช้
ปากกาสีน้ าเงินเท่าน้ัน2.รับรองส าเนาถูกต้องลงช่ือใบทะเบียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

รายใหม่.372 นางสาวดุสิตา   ฟักช่ืน 6311011320038
แก้ไข

เอกสาร
ขอพบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.373
นายเจษฎาภรณ์   
แก้ววงษา

6311011940004
แก้ไข

เอกสาร
รายได้เกิน1.ท าแบบฟอร์มใหม่หน้า1-4พร้อมติดรูปนศห้ามใช้
ปากกาลบได้พร้อมใบปะหน้ามา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.374
นางสาววริศรา   นา
จาน

6311011340002 รายได้เกิน ติดต่อสอบถามคุณสมชัย โต๊ะท่ี 7 ห้อง 315 โทร 02-2445199 วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.375
นางสาวนนทกานต์   
รัตนบัวทอง

6311011802015
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด1ลายมือเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.376
นางสาวนิธินันท์   ศรี
ธิติพัทธ์ิ

6311011820017
แก้ไข

เอกสาร

1.หนังสือรับรองเงินเดือนแม่2.ท าหน้า5เฉพาะพ่อพร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับรองรายได้พ่อ3.ส าเนาแบบค าขอกู้
ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.377
นางสาวนงนภัส   
ล่องทอง

6311011820003
แก้ไข

เอกสาร

ห้ามใช้ปากกาลบได้1.ท าแบบฟอร์มให้หน้า1-4พร้อมใบปะหน้า2.
ข าส าเนาบัตรประชาชนนศและส าเนาทะเบียนบ้านนศรับรองถูก
ตองลงช่ือ3.ขอส าเนาทะเบียนและบัตรประชาชนแม่ใหม่ให้แม่
รับรองถูกต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.378
นางสาวปรียาภรณ์   
คอนมะลา

6311011445021
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาถูกต้องลงช่ือแบบค าขอกู้ผ่านระบบ2.รับรองส าเนา
ผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.379
นางสาวปัณชญา   
ตันสุขเกษม

6311056721062
แก้ไข

เอกสาร

1.หนังสือรับสถานภาพครอบครัว2.ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรอง
สถานภาพครอบครัว3.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือเท่าน้ันห้ามขูดขีดฆ่า
ใช้น้ ายาบลค าผิดห้าม

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.380
นางสาวจันทร์จิรา   
บุตรน้ าเพชร

6311011445057
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับรองใหม่รับรองส าเนา
ถูกต้องลงช่ือด้วยปากกาสีน้ าเงิน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.381
นายณัฐพงษ์   รอด
เขียว

6311056721013
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า5รับรองรายได้พอและแม่1ลายมือในการเขียนหน้าน้ี2.
ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐท้ังด้านหน้าหลังดูวันหมดอายุ
และรับรองถูกต้องลงช่ือ3.ส าเนาแบบค าขอกูผ่านระบบ4จิตอาสา
1ช่ัวโมง5.ข าส าเนาบัรประชาชนพ่อและแม่ให้เจ้าของรับรอง
ถูกต้องลงช่ือ6.ส าเนาทะเบียนบ้านพ่อและแม่รับรองถูกต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.382
นางสาวธัญสิณี   จุล
พันธ์

6311011480027

รายใหม่.383
นางสาวกัญณัฏฐ์   
วรัตม์ธนภัทร

6311011820015

รายใหม่.384
นางสาวญาณิชา   
วงศ์ค าภา

6311011767064
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า3ใหม่ไม่ต้องเขียนข้อ14เพราะพ่อแม่เป้นผู้ปกครอง2.ท า
หน้า5ใหม่เขียนข้อมูลรายได้พ่อแม่เท่าน้ัน3.ขาดส าเนาบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองส าเนาถูกต้องลงช่ือ3.ส าเนาแบบค า
ขอผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.385
นางสาวพรรณภษา   
จ าปาค า

6311056160014

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



74

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.386 นางสาววันวิสา   สีง้ิว 6311011796031
แก้ไข

เอกสาร
ขอพบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.387
นางสาวเบญญทิพย์   
เวียงชัย

6311011553008
แก้ไข

เอกสาร
ขอพบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.388
นางสาวพรทิพย์   
รุกขเจริญ

6311056160046

รายใหม่.389
นายเอกชัย   ทอง
บัญชาชัย

6311056605038
นักศึกษา

ไม่กู้

รายใหม่.390
นางสาวกอบกาญจน์  
 ละทะชินโย

6311056605009
แก้ไข

เอกสาร

ท าแบบฟอร์มใหม่หน้า3ไม่ต้องเขียนข้อ142.ท าหน้า5ใหม่ระบุข้อ
มุลแม่รายได้เท่าน้ัน3.ขาดส าเนาผลการเรียน4.ขาดส าเนาแบบค า
ขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.391 นายเสฎฐวุฒิ   มโนสุข 6311011814012
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่1ลายมือในการเขียนห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด2.
ส าเนาทะเบียนบ้านพ่อและแม่และส าเนาบัตรประชาชนพ่อและ
แม่ให้เจ้าของบัตรรับรองส าเนาของตัวเองเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ลาออก  1.ท าหน้า5ใหม่เอกสารไม่สมบูรณ์เขียน1ลายมือเท่าน้ัน2.ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองถูกต้อง3.รูปถ่ายบ้านเต็มตัวบ้าน4.ส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



75

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.392
นางสาวณัฐวรรณ   
มาแสนจันทร์

6311011510039
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนทังพ่อและแม่2.แก้ไขช้ันปีในระบบ
แบบค าขอกู้เป็นศึกษา4ปีแล้วน าส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.393
นางสาวศรสลัก   สุข
สุทิพย์

6311056990057
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่ระบุรายได้แค่พ่อเท่าน้ันและเขียน1ลายมือเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.394
นายอัมรินทร์   นิล
รักษา

6311011541019

รายใหม่.395
นางสาวพรผกา   
แก้วประสิทธ์ิ

6311011445012
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าแบบฟอร์มหน้า3ใหม่เขียนรายละเอียดพ่ีน้อง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.396 นายธนพล   บุญจันทร์ 6311011802025
แก้ไข

เอกสาร
รายได้เกิน1.ขาดจิตอาสา1ช่ัวโมงสถานภาพผู้ปกครองไม่ใช่ญาต

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.397
นายฤทธิเดช   มีสม
นาค

6311011541049
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



76

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.398 นางสาวดลยา   ลาเทิง 6311011541052
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.399
นางสาวปรายฟ้า   
กิตติวรางกูร

6311011807001
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่ห้ามเขียนอาชีพนักศึกษาและสถานท่ีท างาน2.ขาด
ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.400
นางสาวกริมณรินษ์   
ทาทอง

6311056605019
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน2.ส าเนาผลการเรียนรับรอง
ถูกต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.401 นางสาวธันทิพา   หาดี 6311011814005
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ัน2.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบ3.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่หมดอายุขอใหม่และ
รับรองถูกต้องลงช่ือตามเจ้าของบัตร

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.402
นางสาวนันทิศา   แสง
ใสแก้ว

6311011510027
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดใหหย่า2.ส าเนาบัตรประชาชนนศและส าเนาทะเบียน
บ้านนศเจ้าของบัตรลงช่ือ3.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.403
นางสาวขวัญชนน์   
หอมชะเอม

6311011767042
แก้ไข

เอกสาร

รายได้เกิน1ขอส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับรอง
สถานภาพครอบครัวใหม่ถ่ายให้เห้นวันออกบัตรหมอายุ2.ถ่าย
ส าเนาทะเบียนบ้านนศใหม่3.ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.404
นายนรนนท์   พับขุน
ทด

6311011571037

รายใหม่.405
นางสาวกมลชนก   
ผดุงศรี

6311056990067
แก้ไข

เอกสาร
1.รับรองส าเนาถูกต้องใบหย่า2.ท าหน้า2ใหม่ไม่ต้องระบุการ
ท างานและรายได้พ่อ3.หนังสือรับรองเงินเดือนแม่จากบริษัท

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.406
นางสาวรวิกานต์   โม
สิงห์

6311011553052
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อใหม่2.ท าหน้า3ใหม่พ่อเป้น
ผู้ปกครองไม่ต้องเขียนข้อ14ข้อ3.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.407
นางสาววรรณวษา   
พิพัฒน์ธรรม

6311056990024
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนแม่2.รูปถ่ายนศ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.408
นางสาวเอวิตรา   
บานช่ืน

6311056721097
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมืออาชีพและท่ีท างานนักศึกษาไม่ต้อง
เขียนห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดและขูดขีดฆ่าเอกสารหน้าน้ี2.ส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ3.รูปถ่ายจิดอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.409
นายพงษ์ศักด์ิ   
ธนะวัฒน์ปรีชากุล

6311011541059

รายใหม่.410
นายบริพันธ์   มนต์
นวลปรางค์

6311056721115

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.411
นางสาวปภาวรินท์ 
จันที

6311011446046
แก้ไข

เอกสาร

รายได้เกิน1ส าเนาใบหย่ารับรองถูกต้อง2.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อ
และส าเนาทะเบียนบ้านพ่อให้พ่อรัลรองถูกต้องลงช่ือ3.ส าเนา
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ4.จิตอาสา1ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.412
นายเกียรติศักด์ิ   
บานช่ืนวิจิตร

6311011803034
แก้ไข

เอกสาร

1.หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว2.ส าเนาบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองถูกต้องลงช่ือเจ้าหน้าท่ีหมายเหตุหากหย่าให้
แนบใบหย่า

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.413
นางสาวกัลย์สุดา   
เขียวนวล

6311011448013
แก้ไข

เอกสาร

1ท าหน้า5ใหม่เขียน1ลายมือเท่าน้ันห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดหน้าน้ี2.
ขอส าเนาทะเบียนบ้านพ่อและแม่ใหม่ให้พ่อและแม่รับรองถูกต้อง
ตามเอกสารของท่าน3.ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ใหม่ให้
รับรองถูกต้องลงช่ือ3.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.414
นางสาวชัญญานุช   ศิ
ริสุข

6311011809012
แก้ไข

เอกสาร
1.แก้ไขช้ันปีเป็น4ปีในแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.415
นางสาวณัฏฐณิชา 
ปัญจบุศย์

6311011446045
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า5ใหม่ระบุรายได้ข้อมูลแม่เท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.416
นางสาวนลินี   ด้วงสูง
เนิน

6311011814002
แก้ไข

เอกสาร
ขอพบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.417 นางสาวปณิดา   ศรีพุก 6311056990026
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.418 นางสาวอภิสรา อิสระ 6311056990092
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อใหม่2.ขอหนังสือรับรองเงินแม่
ใหม่3.ส าเนาทะเบียนบ้านนศและส าเนาบัตรประชาชนนศรับรอง
ถูกต้องลงช่ือ4.ส าเนาทะเบียนบ้านพ่อและส าเนาบัตรประชาชน
พ่อให้พ่อรับรองถูกต้องลงช่ือ5.ส าเนาทะเบยบ้านแม่และส าเนา
บัตรประชาชนแม่ให้แม่รับรองถูกต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.419
นางสาวศศิวรรณ   
อินทร์ฉาย

6311056605020
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 7 คุณสมชัย ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445199

รายใหม่.420
นางสาวนฎา   หม่ืน
สนิท

6311056160036

รายใหม่.421
นายสหพัฒน   เรียง
จันทึก

6311011541038

รายใหม่.422 นายนันทวุฒิ   สากุล 6311056721004
แก้ไข

เอกสาร
ขาดผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.423
นางสาวนฤมล   โต๊ะ
ประดู่

6311011553006

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.424
นางสาวฐิติพร   บุตร
ขุนทอง

6311056160043

รายใหม่.425
นางสาวพรพิมล   ศรี
เคลือบ

6311011480039
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 ไม่ต้องเขียนข้อมูลแม่ห้ามมีรอยลบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.426 นายธนภัทร   ขันธุวาร 6311011448001
รายได้

เกิน/แก้ไข
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

รายใหม่.427
นางสาวกฤษณา   
เจริญภูมิ

6311056605023
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่ แบบค าขอผ่านระบบ รูปคู่กับคน
รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.428
นางสาวกวินธิดา   
ตันติวงษ์

6311011802009
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้า 5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสาเขียนเวลาเลิกท าด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.429
นางสาวสุทธิดา   ใหม
อ่อน

6311011571046
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ.ต้องเขียนลายมือเดียวกัน หน้า 6 
ต้องเขียนลายมือเดียวกัน จิตอาสาเขียนเวลาและชม.

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.430
นางสาวชลธิชา   มะ
หาป้ัน

6311011510018
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 3 เขียนข้อ 14 ขาดบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านพ่ีสาว 
หนังสือรับรองเงินเดือนพ่ีสาว รับรองส าเนาผลการเรียน ขาดแบบ
ค าขอผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



81

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.431
นายสุรยุทธ   ไชย
จันทร์

6311011660005

รายใหม่.432
นางสาวจิราภรณ์   เป
สูงเนิน

6311056605004
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.433
นางสาวณัฐณิชา   สัง
ประพน

6311011480044
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.434 นางสาวอินทุอร   คนไว 6311011541029
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.435
นายธนพล   ถม
สันเทียะ

6311011796025
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่ ขาดแบบค าขอผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.436
นางสาวภัทรพิชา   
บุพลา

6311011320006
แก้ไข

เอกสาร
หน้า8ลงช่ือ หน้า 5 ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ.ต้องเขียนลายมือ
เดียวกัน รับรองส าเนาผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.437
นางสาวจีรนันท์ จัน
มาส

6311011796051
แก้ไข

เอกสาร
พ่อแม่รับรองส าเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน/หนังสือรับรอง
เงินเดือน ขาดแบบค าขอผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th



82

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.438
นางสาวณัฏฐณิชา 
จันทสิทธ์ิ

6311011802029
แก้ไข

เอกสาร

นศ.รับรองส าเนาทะเบียนบ้าน แม่รับรองส าเนาบัตรประชาชน/
ทะเบียนบ้าน ขาดหน้า 5 บัตรข้าราชการ ผลการเรียน แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.439
นางสาวสุนิสา   ค า
โนนม่วง

6311011541012
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 ต้องเขียนลายมือเดียวกันเขียนท่ีอยู่พ่อแม่ แบบค าขอผ่าน
ระบบจะกู้ค่าครองชีพหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.440
นางสาวสุภาภร   ธน
โชติ

6311011541044
แก้ไข

เอกสาร
แม่รับรองส าเนาใบหย่า นศ.รับรองส าเนาผลการเรียน ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.441
นางสาวชวันรัตน์   
เชียรรัมย์

6311011541056

รายใหม่.442
นางสาวพิมพ์ชนก   
เมืองลาม

6311011809013

รายใหม่.443
นางสาวณัฐธิดา   วงษ์
เชียงขวาง

6311011445059
แก้ไข

เอกสาร

นศ.รับรองส าเนาใบมรณบัตร/ผลการเรียน หน้า 5ต้องเขียนท่ีอยู่
แม่ด้วย แบบค าขอผ่านระบบจะกู้ค่าครองชีพหรือไม่ จิตอาสา
เขียนเวลาเลิกด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.444
นางสาวนันทนา   
สมบัติ

6311056990066
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้า 5 บัตรข้าราชการ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



83

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.445
นางสาวพิมพ์ลดา   
สิงหเดชาสิทธ์ิ

6311011767026

รายใหม่.446
นางสาวรัตน์ศจีภรณ์  
 สมานมิตร

6311056721060

รายใหม่.447
นางสาวประกายดาว  
 พวงพันธ์

6311056990073
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอผ่านระบบจะกู้ค่าครองชีพหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.448
นางสาววิลาวัณย์   
สาลีงาม

6311011796042

รายใหม่.449
นางสาวนภสร   มี
ทรัพย์

6311011510051

รายใหม่.450
นางสาววรรณภา   จัน
เทียม

6311011796008

รายใหม่.451
นางสาวสุธาสิณี   ศรี
มาก

6311056990049
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.452
นางสาวเบญจพร   ค า
รังศรี

6311011660021
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 5 ห้ามมีรอยลบไม่ต้องเขียนอาชีพนศ.ข้อมูลผู้ปกครองไม่ต้อง
เขียนเขียนด้วยลายมือเดียวกัน รับรองส าเนาผลการเรียน ขาดรูป
คู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



84

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.453 นายณัฐพล   อุดมฉวี 6311011814010
แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.454 นายวัชระ โกศล 6311011940010

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

รายใหม่.455
นางสาวจุฬารัตน์   
ระหาร

6311011510035
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ หน้า 5เขียนท่ีอยู่แม่ไม่ต้องเขียน
ข้อมูลพ่อ ขาดแบบค าขอผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.456
นางสาวณัชทิชา   ต้ัง
ชนะชัยกุล

6311056721070
แก้ไข

เอกสาร
แม่รับรองส าเนาใบหย่า ขาดแบบค าขอผ่านระบบ/บัตรบริจาค
เลือด

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.457 นางสาวณัฐรดา น้อยม่ิง 6311056990086
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 3ไม่ต้อเขียนข้อ14 หน้า5 ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ./อาชีพ
ผู้ปกครอง/เขียนด้วยลายมือเดียวกัน หน้า 6ต้องให้แม่เป็น
ผู้ปกครอง ขาดแบบค าขอผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE



85

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.458
นางสาวสุวิชาดา   
อักษรศักด์ิ

6311011796010
แก้ไข

เอกสาร
ขาดแบบค าขอผ่านระบบ/จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.459
นางสาวจารุวรรณ   
พันพิบูลย์

6311056990069
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.460
นางสาวยุวธิดา   วงศ์
สุวรรณ

6311011448011
แก้ไข

เอกสาร
นศ.รับรองส าเนาใบมรณบัตร แบบค าผ่านระบบต้องระบุคณะ/จะ
กู้ค่าครองชีพหรือไม่ จิตอาสาท าท่ีกระทรวงใช้ไม่ได้

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.461
นางสาวพิชชานันท์   
ปภาวิชชัยนันท์

6311011446018
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้า 5 บัตรข้าราชการ นศ.รับรองส าเนาผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.462
นางสาวสายธาร   ใจ
ชอบ

6311011320021
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอผ่านระบบต้องระบุคณะด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.463
นางสาวสิริพรรณภา  
 ศรีธรรม

6311056605027
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ. แบบค าขอผ่านระบบหลักสูตร 4 ปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.464
นายสรรพสิทธ์ิ   ชนะ
การ

6311011571038

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



86

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.465
นายศรพิชัย   วงษ์ศรี
แก้ว

6311011660015

รายใหม่.466
นางสาวแดนจิรา   
แสงศักด์ิ

6311011541050
รายได้

เกิน/แก้ไข
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

รายใหม่.467
นางสาวจริยาลักษณ์  
 ภักดี

6311056990029
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.468
นางสาวจิดาพา   รุณ
วงค์

6311056990008
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอผ่านระบบจะกู้ค่าเล่าเรียนหรือไม่ ขาดรูปคู่กับคน
รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.469
นางสาวรุ่งฤดี   โกกะ
พันธ์

6311056990084
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 ห้ามมีรอยลบ รับส าเนาผลการเรียน จิตอาสาเขียนเวลา
เลิกท าจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.470
นางสาวสไบทอง   
หันตุลา

6311056990046
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 4 ลงช่ือ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.471
นางสาวชนิตา   หนู
วงษ์

6311011510049
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

รายใหม่.472
นางสาวพิยะดา   ชน
ชนะชัย

6311056990019
เอกสาร
ครบ

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.473
นางสาวปวีณา   สระ
ทองแป้น

6311011541002
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.474
นางสาวไอลดา   หมู่
กนทา

6311011445056
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้า 5 บัตรข้าราชการ รับรองส าเนาผลการเรียน แบบค าขอ
ผ่านระบบลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.475
นางสาวเดือนแรม   
แพวขุนทด

6311011796014
แก้ไข

เอกสาร
ขาดบัตรประชาชนนศ./บัตรประชาชนพ่อ/บัตรประชาชนแม่ 
แบบค าขอผ่านระบบลงช่ือ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.476
นางสาวนุชธิตา   บุญ
ลือ

6311011767015

รายใหม่.477
นางสาวเสาวลักษณ์  
 ปรุงชัยภูมิ

6311056990004
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.478
นางสาวธนรรชพร   
เอนกลาภากิจ

6311056160031
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 ต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกัน ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ. นศ.
รับรองส าเนาผลการเรียน ขาดแบบค าขอผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.479
นางสาวปนัดดา   
วงษ์ศรีแก้ว

6311011460001

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.480
นางสาวจิรัฐติกรณ์   
แอมประชา

6311056990028
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.481
นางสาวอินทิรา   
อุดมรัตน์

6311011446031
รายได้

เกิน/แก้ไข
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

รายใหม่.482
นางสาวสุรีรัตน์ แก้ว
ดวงตา

6311056160054
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.483
นางสาวจิตราวดี   
แสวงสุข

6311056990025
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.484
นางสาวนภพร   แวด
ไธสง

6311056990027
แก้ไข

เอกสาร
ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.485
นางสาววรรณกานต์  
 อุระเพ็ญ

6311011460084
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้า 6/บัตรบริจาคเลือด แบบค าขอผ่านระบบต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.486
นางสาวพรนัชชา   
อุดมพร

6311011320027
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.487
นางสาวดาริกา   อุ่น
ทานนท์

6311011448028
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่/รูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.488
นางสาวขวัญพิชชา   
ดวงแพงมาตร

6311011460046
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.489
นางสาวชลธิชา   
สรรพสอน

6311056990036
แก้ไข

เอกสาร
ขาดแบบค าขอผ่านระบบ/รูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.490
นายอนุชิต   หงษาวัน
นา

6311056990080
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ แบบค าขอกู้ผ่านระบบจะกู้ค่า
ครองชีพหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.491 นางสาวอรนุช   บาบุญ 6311056990079
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.492
นางสาวอารียา   
ไกรศรีบวร

6311011448004
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนท่ีอยู่ด้วย แบบค าขอผ่านระบบแก้ไขเป็นหลักสูตร 4 
ปี และลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.493
นางสาวเสน่หา   เต
ชาชินรักษ์

6311056990051
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอผ่านระบบจะกู้ค่าครองชีพหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th



90

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.494
นางสาวมัลลิกา   ลุน
ไชย

6311011820042
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอผ่านระบบลงช่ือด้วย

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.495
นางสาวบุพผาวรรณ  
 คลังบริบูรณ์

6311011480028
แก้ไข

เอกสาร

นศ.รับรองส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน หน้า5 ต้องเขียน
ด้วยลายมือเดียวกันไม่ต้องเขียนอาชีพนศ. รับรองส าเนาผลการ
เรียน จิตอาสาใช้ไม่ได้ต้องเดือน กย. 62 ถึงปัจจุบัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.496 นางสาวมุกธิดา   สิงห์ 6311056990054
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนด้วยลายมือเดียวกัน รับรองส าเนาผลการเรียน จิต
อาสาท า สนง.เทศบาลใช้ไม่ได้

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.497
นางสาวโชติกานต์   
ศรีมังคละ

6311056990077
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 8 ลงช่ือ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.498
นางสาวนริศรา   สรัล
ชนา

6311056990022
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198



91

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.499
นางสาวพิมพ์ตะวัน   
จ าปีพรม

6311056160029

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

รายใหม่.500
นางสาววรรณพา   สี
หาโคตร

6311056605015
แก้ไข

เอกสาร
บัตรประชาชนพ่อหมดอายุ  หน้า 5 ต้องเขียนลายมือเดียวกันไม่
ต้องเขียนข้อมูลคู่สมรส ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.501
นางสาวสศิมา   สืบ
ส าราญ

6311011796012
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.502
นางสาวบุษกร   โฮ
มแพน

6311011796029

รายใหม่.503
นางสาววาสนา   
หลอดแก้ว

6311011510032 รายได้เกิน ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

รายใหม่.504
นายวีรวัฒน์   โยธา
จันทร์

6311056721081
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 ต้องเขียนลายมือเดียวกัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



92

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.505
นางสาวพิชญา   
เทียนรัตนโสภณ

6311056721108

รายใหม่.506
นางสาวอารียา   โพธิ
สูง

6311011448012
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่จากร้านนวด

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.507
นางสาววันปรารถนา  
 กองเมือง

6311011553032
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 3 เขียนข้อมูลให้ครบ หน้า 5 เขียนท่ีอยู่พ่อ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.508
นางสาวพัชราภา   วิ
ยะทา

6311056990010
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ แก้เป็นหลักสูตร 4 ปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.509
นายณัฐวุฒิ ปาก
อุตสาห์

6311011340007
แก้ไข

เอกสาร
บัตรข้าราชการถ่ายด้านหลักบัตรด้วย รับรองส าเนาผลการเรียน 
ขาดรูปคู่จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.510
นางสาวชาคริยา   สา
เคน

6311056721019
แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาเร่ิม กย. 62 เป็นต้นไป แบบค าขอผ่านระบบแก้ไข
หลักสูตร 4 ปี ช้ัน 1

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



93

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.511
นางสาวปาลิดา บุญ
ธรรมส่ง

6311011796048
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ ขาดจิตอาสา แบบค าขอผ่าน
ระบบนศ.กู้ค่าครองชีพหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.512
นางสาวพรสวรรค์   
ส านวนเลิศ

6311011767068
แก้ไข

เอกสาร

ขาดรูปนศ. หน้า5, 9  บัตรข้าราชการ รับอรงส าเนาผลการเรียน 
หน้า 3 เขียนข้อ 12 ไม่ต้องเขียนข้อ 14 แม่รับรองส าเนาทะเบียน
บ้าน ขาดบัตรบริจาคเลือด

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.513
นางสาวพรพันธ์   นอ
นิล

6311011820043

รายใหม่.514
นางสาวลลิตา   เทียน
ข า

6311011448010

รายใหม่.515
นางสาวกิตติยาพร   
พลซ่ือ

6311056990016

รายใหม่.516
นางสาวจิตรธิดา   
นนทะบุตร

6311011767054
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 8 ลงช่ือ หร้า 2 ข้อ 9ไม่ต้องเขียน หน้า 3 เขียนข้อ 12 ไม่
ต้องเขียนข้อ 14 หน้า 6 เขียนลายมือเดียวกัน ขาดหนังสือรับรอง
เงินเดือนแม่ จิตอาสาขาดลายมือช่ือผู้รับรองและคู่กับคนรับรอง
จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.517
นายจารุพัฒน์   ปาน
ชาลี

6311056721084
แก้ไข

เอกสาร
ขาดลายมือช่ือผู้รับรองจิตอาสา รูปคู่กับคนรับรอง  ขอหลักฐาน
การมอบเงินทุน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



94

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.518
นางสาวนิศาชล   ทอง
รักษา

6311011807003
แก้ไข

เอกสาร
นศ.รับรองส าเนาทะเบียนบ้าน  หน้า 5 ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ.
เขียนด้วยลายมือเดียวกัน  ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.519
นางสาวศิริลักษณ์   
เหล็กดี

6311056605006
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอกู้ผ่านระบบจะกู้ค่าเล่าเรียนหรือไม่ ขาดรูปคู่กับคน
รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 28  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.520
นางสาวภัทราวดี   
เดชดี

6311011448052
แก้ไข

เอกสาร
ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.521
นางสาวบุณยานุช   
ซอละศรี

6311011820025
แก้ไข

เอกสาร
หน้า5 เขียนลายมือเดียวกัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.522
นางสาวณัฐชริดา   
ปรัชญา

6311011803017
แก้ไข

เอกสาร
โทร. 02-2445198 คุณธนิยา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.523
นางสาวปวีณ์นุช   
เทพอิน

6311011510030 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



95

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.524
นางสาวภัสร์ชลิตา   
สอนนนท์ฐีกูล

6311056990064
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนลายมือเดียวกัน ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ. และข้อมูลพ่อ
 บัตรข้าราชการหมดอายุ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.525
นางสาวพรนภัสสร   
โภชน์เจริญ

6311011767009
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 3ไม่ต้องเขียนข้อ 14 แบบค าขอผ่านระบบแก้เป็นหลักสูตร 4
 ปี ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.526 นายจรูญ   โล่สรรเสริญ 6311011448025
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 3 ไม่ต้องเขียนข้อ 14 หน้า 5เขียนลายมือเดียวกันไม่ต้อง
เขียนข้อมูลผู้ปกครอง แบบค าขอกู้ผ่านระบบแก้ไขเป็นหลักสูตร 4
 ปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.527
นางสาวอรุณวรรณ   
ไชยชนะ

6311056990056
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนลายมือเดียวกัน ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา หน้า
 2 ไม่ต้องเขียนข้อ 9

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.528
นางสาวปารวัณ   
ราญรอน

6311056721037
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.529 นายนิธิดล   ฮงประยูร 6311056721058
แก้ไข

เอกสาร

นศ.รับรองส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ผลการเรียน หน้า 
5 เขียนท่ีอยู่แม่ไม่ต้องเขียนข้อมูลพ่อ ขาดแบบค าขอผ่านระบบ
และบัตรบริจาคเลือด

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th



96

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.530
นายณัฐกิตต์ิ   จันทร์
วัน

6311056990017
แก้ไข

เอกสาร
แม่รับรองส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หน้า 5,6 ต้อง
เขียนด้วยลายมือเดียวกัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.531
นางสาวชญานันทน์   
โชคธนชรินรัตน์

6311056990081
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ. ต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.532
นางสาววนัชพร   
ฤทธ์ิกระจาย

6311056990063
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.533
นางสาวสุนิษา   บาง
เหลือง

6311011460009
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนด้วยลายมือเดียวกัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.534
นางสาวชนมล   จุล
ปาน

6311011803016
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.535 นายอาทิตย์   ล้ิมสมบัติ 6311056721085

รายใหม่.536 นายชวกร   คอนแก้ว 6311056721045
แก้ไข

เอกสาร
หน้า5 ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ. ห้ามมีรอบลบ ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



97

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.537
นางสาวณัฐนันท์   
เมยไธสง

6311011320028
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 4 ลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.538
นางสาวดวงใจ   
กัมปนาท

6311056721046
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนลายมือเดียวกัน ไม่ต้องขียนอาชีพนศ.และข้อมูล
ผู้ปกครอง ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.539
นายชาณุวัตร   ไพศาล
เจริญงาม

6311056721065

รายใหม่.540
นางสาวฐิติชญา   จี
ระกิจ

6311011460040
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้า 5 บัตรราชการ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.541
นางสาวพลอยไพลิน  
 สุขสะบาย

6311056990033
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอผ่านระบบแก้ไขเป็นหลักสูตร 4 ปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.542
นางสาวศุภาวัน   กา
ทอง

6311056605011
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 3 ข้อ12 เขียนข้อมูล ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนป้า

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



98

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.543
นางสาวมณีรัตน์   
หว่างพรม

6311011796041
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอกู้ผ่านระบบลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.544 นางสาวมีนา   ปามะ 6311011460066
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.545
นางสาวพรประภา   
คนร า

6311056725001
แก้ไข

เอกสาร
ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบบ รูปคู่รับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.546
นางสาวจิราพร   ยอด
รัก

6311011460016

รายใหม่.547
นางสาวอามีนา   
แดนมะตาม

6311011460073
แก้ไข

เอกสาร
ประธานชุมชนรับรองรายได้ไม่ได้ หน้า 5 เขียนด้วยลายมือ
เดียวกันขียนท่ีอยู่แม่ ลงช่ือในแบบค าขอผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.548 นายนันทกร   ขาวโต 6311011767013

รายใหม่.549
นางสาวธนภรณ์   
ขยันหา

6311011460007
แก้ไข

เอกสาร
แม่รับรองส าเนาทะเบียนบ้าน ลงช่ือในแบบค าขอกู้ผ่านระบบ 
ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th



99

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.550
นายกัณฑ์เอนก   เวช
ไวกิจ

6311011814023

รายใหม่.551 นายวรวุฒิ   สืบใหม่ 6311011571011
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนลายมือเดียวกัน รับรองส าเนาผลการเรียน ลงช่ือ
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.552
นางสาวเรืองลัดดา   
ทรัพย์ศิลป์

6311056990003
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาผลการเรียน ลงช่ือแบบค าขอกู้ผ่านระบบ ขาดรูปคู่
กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.553 นายกฤติพงษ์   ภาคภูมิ 6311011802001

รายใหม่.554 นายวันเฉลิม   ธัญญผล 6311011571023

รายใหม่.555
นางสาวเบญจพร   
เม้าเวียงแก

6311056605016
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้า 5 บัตรข้าราชการ รับรองส าเนาผลการเรียน ขาดรูปคู่
กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.556
นางสาวดารารัตน์   จง
เจริญ

6311011660009

รายใหม่.557 นายจตุพล   สว่างศรี 6311011460044

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



100

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.558
นางสาวจิรนันท์   บุญ
ธรรม

6311011541016
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาใบมรณบัตร จิตอาสาเร่ิมเดือน กย. 62 เป็นต้นไป

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.559 นายพันกร   นาคพร 6311056721067
แก้ไข

เอกสาร
 จิตอาสาเร่ิมเดือน กย. 62 เป็นต้นไป

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.560
นางสาวธิดารัตน์   
พนาอุดม

6311056605030
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อจากอู่ซ่อมรถ รับรองส าเนาผลการ
เรียน ขาดบบค าขอกู้ผ่านระบบ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.561
นางสาวสุพรรนิกา   
ยาโย

6311011510020

รายใหม่.562 นายปุริศ   ประทาน 6311056721120
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 3 เขียนข้อมูลให้ครบ ขาดหน้า 5,6 บัตรข้าราชการ จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.563
นางสาวกฤติยาพร   
โหยกระโทก

6311011446033
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.564
นางสาวพรพิชชา   น่ิม
เดช

6311011571013 รายได้เกิน ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th



101

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.565
นางสาวภัทริน   พู
พะเนียด

6311011803021
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

รายใหม่.566 นายพันกร แก้วเรือง 6311056726002
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนด้วยมือเดียวกัน ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.567
นางสาวชญานิน   พล
สิทธ์ิ

6311011767017
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.568 นางสาวสิรีธร   มีป้อม 6311011446004
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 3 ไม่ต้องเขียนข้อ14 รับรองส าเนาผลการเรียน แบบค าขอกู้
ผ่านระบบต้องการกู้ค่าครองชีพหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.569
นางสาวพรรณธร   
คล้ายเอ่ียม

6311011460067
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.570
นางสาวธนัชพร   หนู
อ้น

6311011809015
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 3 ไม่ต้องเขียนข้อ14 ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบบ จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.571
นายพากฤต   แสง
ศิลาวุฒิกุล

6311011553014 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



102

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.572
นางสาวกุลณัฐ   
เสนะพันธ์

6311011820028
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.573
นางสาวอมรรัตน์   ฟุ้ง
สันเทียะ

6311011571006

รายใหม่.574 นายพชร   ปุลิสัจจะ 6311056721007 รายได้เกิน ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

รายใหม่.575
นางสาวพีรยา   แก้ว
เพชร

6311011796013
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อแม่ รับรองส าเนาผลการเรียน ขาด
รูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.576
นางสาวพีรญา   สุข
จันทร์

6311011460026
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 3 ไม่ต้องเขียนข้อ 14 หน้า 5 เขียนลายมือเดียวกัน เขียนท่ี
อยู่พ่อไม่ต้องเขียนข้อมูลแม่ห้ามมีรอยบล ขาดบัตรข้าราชการ 
แบบค าขอกู้ผ่านระบบแก้ไขหลักสูตรเป็น 4 ปี ขาดบัตรบริจาค
เลือด

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.577
นางสาวปพิชญา   มูล
เมืองแสน

6311011541061

รายใหม่.578
นางสาวชมพูนุช   ฉิม
พลิกานนท์

6311056160012
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 5 เขียนด้วยลายมือเดียวกัน ระบุรายได้ ห้ามมีรอยลบ แบบ
ค าขอกู้ผ่านระบบแก้ไขเป็นหลักสูตร 4 ปี ขาดรูปคู่กับคนรับรอง
จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



103

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.579
นางสาวจิรนันท์   พูน
เกตุ

6311011767044

รายใหม่.580
นางสาวชุติมณฑน์   
วันดี

6311056605036
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 2 ไม่ต้องเขียนข้อ 10 หน้า 3 เขียนให้ครบ รับรองส าเนาใบ
หย่า

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.581
นางสาวพัชรระพี   
ศรีคง

6311011541034

รายใหม่.582
นางสาวคูณณิชา 
คชวัสด์ิ

6311056726003

รายใหม่.583
นางสาวนภัสณันท์   
สืบพันธ์

6311056605029
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้า 5 บัตรข้าราชการ แบบค าขอผ่านระบบ รับรองส าเนา
ผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.584
นางสาวสิมิลัน   ประ
สิทธิพร

6311011480026
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 5 ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ.และข้อมูลพ่อ แบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบจะกู้ค่าครองชีพหรือไม่ จิตอาสาเขียนเวลาเลิกขาดรูปคู่กับ
คนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.585
นายพัฒนชัย   วัฒน
ชัยนันท์

6311011510033

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



104

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.586
นางสาวกัญญาณัฐ   
พัฒทอง

6311011446014
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาผลการเรียน ขาดรูปคู่คนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.587
นางสาวสุดารัตน์   
เพชรส่ีหม่ืน

6311056721098

รายใหม่.588
นางสาวกัญญ์กุลณัช  
 รอดหวาน

6311011571014
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.589
นางสาวนฤมล   ทอง
อุปการ

6311011446022
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5  ระบุรายได้แม่ ขาดแบบค าขอผ่านระบบ ขาดรูปคู่กับคน
รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.590
นางสาวชลธิชา   
ทองศิริ

6311011809001
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาบัตรข้าราชการ รับรองส าเนาผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.591
นางสาวธิมาธร   แก้ว
ชนะ

6311011510044

รายใหม่.592
นางสาวศศิธร   ปรี
จินดา

6311011480055
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนด้วยลายมือเดียวกัน ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.593
นางสาวสุกัญญา   สม
วงศ์

6311011807018
แก้ไข

เอกสาร
ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบบ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.594
นายณัฐชานนท์   ควร
วิไลย

6311011767030

รายใหม่.595 นายมฆวัต   แซ่แต้ 6311011660022
แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.596
นางสาวกมลนัทธ์   
บุญยุภู

6311011460083

รายใหม่.597
นางสาวณัฐณิชา สง
นพรัตน์

6311011767073
แก้ไข

เอกสาร
ขาดลายมือช่ือผู้รับรองและรูปคู่คนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.598 นางสาววริศรา   ปรีชา 6311011553029
แก้ไข

เอกสาร
ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบบ บัตรบริจาคเลือด

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.599
นายณัฐนนท์   ตันติ
ปุษปรรฆ์

6311011807009
แก้ไข

เอกสาร
หน้า5 ระบุรายได้พ่อแม่ ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



106

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.600 นายพงศ์พล   บุญนาม 6311011940009
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนด้วยลายมือเดียวกันไม่ต้องเขียนอาชีพนศ.และข้อมูล
แม่ รับรองส าเนาผลการเรียน จิตอาสาเขียนข้อมูลให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.601
นางสาวพลอยธิดา 
สุราราษฎร์

6311011803043
แก้ไข

เอกสาร

หน้า2 ไม่ต้องเขียนข้อมูลพ่อ ขาดทะเบียนบ้านแม่ หน้า5 ไม่ต้อง
เขียนข้อมูลนศ. และพ่อ แบบค าขอกู้ผ่านระบบจะกู้ค่าครองชีพ
หรือไม่ แม่รับรองจิตอาสาไม่ได้ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.602 นายสุวัฒน์ เมืองน้อย 6311011940013
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 2 ไม่ต้องเขียนข้อมูลแม่ พ่อรับรองส าเนาใบหย่า หน้า 5 ไม่
ต้องเขียนอาชีพนศ. และข้อมูลแม่ ต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกัน 
ข้าราชการรับรองส าเนาบัตร

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.603
นางสาวกันตพิชญ์   
ทองนุ้ย

6311011446010
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.604
นางสาวนิชาภา   พร้ิม
เพรา

6311011820009
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.605
นายโกเมศ   บูรณะ
พงษ์

6311011480047
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.606
นายคมกฤษ   อุสุภา
นนท์

6311011660006
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.607
นายนรินทร   สิทธิยา
กรณ์

6311011802008
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 ห้ามมีรอยลบ หน้า 7 ความสัมพันธ์เป็นมารดา ขาดบัตร
ข้าราชการ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสาเร่ิม กย. 63 เป็นต้นไป

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.608
นางสาวสุดารัตน์   
ขวัญยืน

6311056721086
แก้ไข

เอกสาร
รับรองส าเนาผลการเรียน เกียรติบัติจิตอาสาถ่ายเอกสารให้ชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.609 นายณัฐพงศ์   บุญมี 6311056721030
แก้ไข

เอกสาร
ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 29  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.610 นายพงศ์ศิริ   ชาบุรี 6311011767057
แก้ไข

เอกสาร
บัตรบริจาคถ่ายเอกสารให้ชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.611
นายธนบูรณ์   สมบัติ
เรืองสกุล

6311011460002
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.612
นางสาววฤณดา   พิม
เพาะ

6311011809005

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.613
นายชิษณุพงศ์   ณ 
ชัยศรี

6311011460023
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 2 ไม่ต้องเขียนข้อมูลพ่อ แบบค าขอกู้ผ่านระบบจะกู้ครองชีพ
หรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.614 นายภูริณัฐ   โกกนุต 6311011541020

รายใหม่.615
นางสาวนูรฮากีมีร์ มุ
สอหัด

6311011446047

รายใหม่.616
นางสาวสุชาวดี   ไชย
พูล

6311011510006
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 9 เขียนให้ชัดเจน หน้า 5 ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ. รับรอง
ส าเนาผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.617
นางสาวอารียา   
หวานวงค์

6311011767025
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 4 เขียนให้คน หน้า 9 เขียนให้ชัดเจน พ่อแม่รับรองส าเนา
ถูกต้องบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน ขาดผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.618
นางสาวปิยะธิดา   
อ่ิมพร

6311011541015

รายใหม่.619
นางสาวจิราวรรณ   
จันทร์หนู

6311011460076
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 3 ถ่ายเอกสารให้ครบแล้วเขียนใหม่ ขาดหนังสือรับรอง
เงินเดือนพ่อ-แม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.620
นางสาวรัญชนา   คีรี
รัตน์

6311056721021
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้า 5 บัตรข้าราชการ ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิต
อาสาเร่ิม กย. 62 เป็นต้นไป

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.621
นางสาวธมลวรรณ   
เจียวก๊ก

6311011803037

รายใหม่.622
นางสาวพัชรพร   สุข
เสน

6311011510042

รายใหม่.623
นางสาวนูรอาซีกีน   
มิงเตะ

6311011809009

รายใหม่.624
นางสาวไรยัน   ดอ
เลาะ

6311011809004
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.625 นางสาวนฤภร   ศิวาวุธ 6311011445019

รายใหม่.626 นางสาวมาริษา   มูซอ 6311011320029
แก้ไข

เอกสาร
โทร. 02-2445198 คุณธนิยา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.627
นางสาวอาฟนาน   
สาและ

6311011809014
แก้ไข

เอกสาร
ลงช่ือในแบบค าขอผ่านระบบ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.628 นายนิฮาฟิส สามะอาลี 6311011340008 รายได้เกิน ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

รายใหม่.629 นางสาวฟาติน ลาเต๊ะ 6311011809023
แก้ไข

เอกสาร
ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.630
นางสาวอนิสฟา   
อาชว์วณิช

6311011460030
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.631
นางสาวสุพัตรา   แก้ว
ฝ่าย

6311056990006
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 2,5 ไม่ต้องเขียนข้อมูลพ่อ แบบค าขอผ่านระบบจะกู้ค่าครอง
ชีพหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.632
นางสาวนวินดา   
อ านวย

6311056990042
แก้ไข

เอกสาร
 แบบค าขอผ่านระบบจะกู้ค่าครองชีพหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.633
นางสาวอาภัสรา   แซ่
เล้ียง

6311011807021
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 2,ไม่ต้องเขียนข้อมูลแม่ หน้า 6 เขียนด้วยลายมือเดียวกัน 
หน้า 5 เขียนด้วยลายมือเดียวกันไม่ต้องเขียนข้อมูลแม่ ขาดบัตร
บริจาคเลือดกับรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.634 นางสาวนัยมีย์   เจ๊ะแว 6311011809010
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 2 ไม่ต้องเขียนข้อมูลแม่ หน้า3 เขียนให้ครบ รับรองส าเนา
ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบต้องลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.635 นายสุรศักด์ิ   แซ่หม่า 6311011767061

รายใหม่.636 นางสาวปสุตา มณีม่วง 6311056701004
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 2ไม่ต้องเขียนข้อมูลแม่ หน้า 2 เขียนให้ครบ ขาดบัตรบริจาค
เลือด

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.637 นางสาวอัญญดา ปาเส 6311056990090
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนลายมือเดียวกัน รองรองส าเนาผลการเรียน ขาดบัตร
บริจาคเลือด แบบค าขอผ่านระบบลงช่ือ

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.638 นางสาวปาณิศา บัวสด 6311056721002
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 2 ไม่ต้องเขียนข้อมูลพ่อแม่ นศ.รับรองส าเนาบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้านใบมรณาบัตร หน้า 5 ไม่ต้องเขียนข้อมูลพ่อแม่
อาชีพนศ. ห้ามมีรอยลบ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.639
นางสาวอมิตตา แก้ว
ภักดี

6311011802031
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนด้วยลายมือเดียวกัน ขาดผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.640 นางสาวรสสุคนธ์ ใจใส 6311011340013
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อแม่ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.641
นางสาวศลีนา อัน
สุพรรณ

6311011553041
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.642
นางสาวพลอยไพลิน 
แย้มแฉ่ง

6311011767079
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอกู้ผ่านระบบจะกู้ค่าครองชีพหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.643
นายศรุติพงศ์ โกสิน
แก้วอ านาจกุล

6311011446025
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหน้า 5 บัตรข้าราชการ แบบค าขอผ่านระบบ ขาดรูปคู่กับคน
รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.644
นางสาวปูริดา วรธนัส
ปัญญา

6311011820011
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 2 ไม่ต้องเขียนข้อมูลพ่อ หน้า 3 เขียนข้อมูลให้ครบ หน้า 5 
ไม่ต้องเขียนอาชีพนศ. ข้อมูลพ่อ แบบค าขอกู้ผ่านระบบแก้เป็น
หลักสูตร 4 ป ขาดรูปคู่คนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.645 นางสาวจิรดา โพธ์ิศรี 6311011802030
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 5 เขียนด้วยลายมือเดียวกันไม่ต้องเขียนข้อมูลพ่อ รับรอง
ส าเนาผลการเรียน แบบค าขอผู้ผ่านระบบลงช่ือ ขาดรูปคู่กับคน
รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.646
นางสาวกนกทิพย์ 
ไชยสิทธ์ิ

6311056721119
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 3ไม่ต้องเขียนข้อ14 หน้า 5 เขียนข้อมูลผู้รับรองรายได้ ไม่
ต้องเขียนข้อมูลผู้ปกครอง แบบค าขกู้ผ่านระบบแก้หลักสูตรเป็น 4
 ปี จะกู้ค่าครองชีพหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.647
นางสาวณัฐธนา วงศ์
ปุณณวัฒน์

6311011814024
แก้ไข

เอกสาร

หน้า 2 ไม่ต้องเขียนข้อมูลพ่อ หน้า 3 เขียนข้อมูลให้ครบ หน้า ไม่
ต้องเขียนอาชีพนศ. ลงช่ือแบบค าขอผ่านระบบ ขาดรูปคู่คน
รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.648 นายวรวุฒิ สืบใหม่ 6311011571011

รายใหม่.649 นายยศพัทร์ ใจเด็ด 6311056990078
แก้ไข

เอกสาร
บัตรประชาชนแม่หมดอายุ ขาดบัตรข้าราชการ ขาดรูปคู่กับคน
รับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.650
นางสาวอนัญญา 
ปัญญะสิงห์

6311011446049
แก้ไข

เอกสาร
นศ.รับรองใบมรณบัตร ผลการเรียน  หน้า5 เขียนด้วยลายมือ
เดียวกัน

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.651
นางสาวสุกัญญา ดัชถุ
ยาวัตร

6311011820053
แก้ไข

เอกสาร
แบบค าขอกู้ผ่านระบบแก้เป็นหลักสูตร 4 ปี

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.652 นางสาวมาลิณี พลโลก 6311056160049

รายใหม่.653
นางสาวมนัสนันท์ ทิน
รุ่ง

6311011445008
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 3 เขียนให้ครบ ใบรบ.ถ่ายเอกสารด้านหลังด้วย แบบค าขอกู้
ผ่านระบบแก้เป็นหลักสูตร 4 ปี ขาดบัตรบริจาคเลือด

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



114

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.654 นางสาวอรญา ต้ิวคะลา 6311056160038
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่ แบบค าขอกู้ผ่านระบบจะกู้ค่า
ครองชีพหรือไม่ จิตอาสาต้องเดือน กย. 62 เป็นต้นไป

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.655 นางสาวเมธาวิณี รัศมี 6311011320007

รายใหม่.656
นางสาวปิยะวรรณ 
ใหม่สวัสด์ิ

6311056721134
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่ แบบค าขอกู้ผ่านระบบ จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.657
นางสาวน้องพลอย 
ทรงศิลา

6311056160001
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 5 เขียนลายมือเดียวกันเขียนข้อมูลพ่อแม่  จิตอาสาท าท่ี
พณิชยการสามเสนใช้ไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.658
นางสาวศิวาพร ธรรม
สัตย์

6311011446041
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.659 นายเจษฎากร หลงสิน 6311056160071
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 3 เขียนให้ครบ ขาดรูปนศ. จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.660 นายศุภกร หลักค า 6311011802024

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th



115

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.661 นายวิศาล บุญพรหม 6311056726007

รายใหม่.662 นายณัฐชัย   พรมไธสง 6311011480014
แก้ไข

เอกสาร
หน้า 3 เขียนให้ครบ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.663
นางสาวฐาปวัณณ์   
วรสุทธ์ิพิศาล

6311056721055

รายใหม่.664 นางสาวนลฐิชา เสกล า 6311056990031
รายได้

เกิน/ครบ
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

รายใหม่.665 นายฐิติพงศ์ แซ่เจียม 6311056726004

รายใหม่.666 นายภาณุเดช กิจวิขาม 6311011796054
แก้ไข

เอกสาร
หน้า5 เขียนด้วยลายมือเดียวกัน แบบค าขอกู้ผ่านระบบแก้ไขเป็น
หลักสูตร 4 ปี จะกู้ค่าเล่าเรียนหรือไม่

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.667 นางสาวณัฐวรา บุเกตุ 6311011767074
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



116

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร 
02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีท่ี 1  ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

รายใหม่.668
นางสาววิราวรรณ คัน
สร

6311011448048
แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อแม่ ขาดรูปคู่กับคนรับรองจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ส่งเอกสาร

วันท่ี 30  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ห้อง 
315  ในมหาวิทยาลัย 

โทร 02-2445198

รายใหม่.669 นายเจตนิพัทธ์ มาลี 6311056160057
แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อสอบถามคุณธนิยา โต๊ะท่ี 3 ห้อง 315 โทร 02-2445198

รายใหม่.670
นายธนกฤต กิตติธรา
สกุล

6311056725005

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

รายใหม่.671 นางสาวอัซม่ี เจ๊ะเลาะ 6311050340001
เอกสาร
ครบ

รายใหม่.672
นางสาวธนภรณ์ เวช
กามา

6311011460012

นักศึกษา
ส่ง

เอกสาร
หลัง

ก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE

ให้นักศึกษาอ่านประกาศนัดท าสัญญาทาง http://guidance.dusit.ac.th


