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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ก.1001 นางสาวสุธีรา   แซ่ด่ัน 6311011820004
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1002
นางสาววราวรรณ   
ปานสมบูรณ์

6311011571005
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ /ลง
ช่ือหน้า4/ถ่ายรูปบ้านมาใหม่ให้เห็นตัวบ้านและ
หน้าบ้าน/รับรองส าเนาใบแสดงผลการศึกษา
จากสถานท่ีเดิม

ก.1003
นางสาวสุภัสสร   
เหมือนกัน

6311056605012
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1004 นายวุฒธิพงษ์   ลีลา 6311056990070
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1005
นางสาวธิดารัตน์   
สังข์แก้ว

6311056721036
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1006
นางสาวปราญชลี   โร
จนท่าพระยา

6311011767053
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



3

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1007
นางสาววริศรา นาค
นวล

6311011796045
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1008
นางสาวณัฎฐธิดา 
นิรันดรวาณิชย์

6311011767075
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1009
นางสาวโยยศวดี   แสน
เมืองชิน

6311056990059
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



4

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1010
นายเกียรติศักด์ิ   เช้ือ
วงษ์

6311011796016
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1011
นางสาวปวรลดา   วร
ลักษณ์กิจ

6311011445041
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1012
นายกานต์ดนัย   หล่ัง
รวมมิตร

6311056160026
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



5

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1013
นางสาวเพชรดาพร   
ค าเสนาะ

6311056990005
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1014
นางสาวชลธิชา   ศรี
วารินทร์

6311011767040
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

วาดแผนท่ีบ้านด้วยลายมือมาใหม่/ท าหนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ไม่ต้องลง
สถานท่ีท างานนักศึกษา และไม่ต้องกรอกข้อมูล
แม่

ก.1015
นางสาวสุภัทรา   อุ่น
หะวงค์

6311011571025
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้
เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ /กรณีกู้ค่าเล่าเรียน
ด้วยให้ / ท่ีค่าเล่าเรียน ในแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบe-Studentloanท าการบันทึกแล้วปร้ินท์
มาส่งใหม่

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



6

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1016
นางสาวนภัสสร   เหลา
เพ็ง

6311056990048
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1017
นางสาวสริตา   นวล
ประสงค์

6311011809003
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1018 นางสาวจินตนา   อุทธา 6311056990060
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1019 นายจิรายุทธ   คูณหอม 6311011796027
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1020
นางสาวพันธภา   ภู
พันนา

6311011803007

ก.1021
นางสาวกรฎา   สีสัน
งาม

6311011448041
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

ท าจิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่จ ากัดช่ัวโมง
มาใหม่

ก.1022
นางสาวมธุรดา   เอ่ียม
จรัส

6311056605021
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นักศึกษาไม่ด าเนินการ



8

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1023
นางสาวณัชกมล   
อินทร์บ ารุง

6311011510026
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1024
นางสาวอริศรา   เขียว
อุดม

6311056990021
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1025
นางสาวสิริรักษ์   สุข
จันทร์

6311011796007
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



9

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1026
นางสาวจุฑาทิพย์   
วงษ์อินทร์

6311056990018
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1027
นางสาวนิรันดา   สุข
สยาม

6311011480038
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1028
นางสาวจันทวรรณ   
รักวิถี

6311011767019
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



10

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1029
นางสาวจตุพร   แก่น
เพ็ชร

6311011571016
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1030
นางสาวจิตสุภา   กอง
ม่วง

6311011448044
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1031
นางสาวชนัญญา   
นาคค า

6311011553058
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



11

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1032
นางสาวเกศริน   แก้ว
หัวไทร

6311011571057
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1033 นายธีรทัศน์   นิวัฒน์ 6311011767037
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1034 นายธรรมลักษณ์   ภูมี 6311011820023
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



12

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1035 นายฆเนศ   ทิพาเสถียร 6311011660002
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1036
นางสาวรักษิณา   ติ
นานพ

6311056990053
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1037
นางสาวอรอนงค์   ดี
สิงห์

6311011820024
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



13

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1038
นางสาวณัฐกานต์   
เกตุสุวรรณ์

6311011445020
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1039
นางสาวปาริฉัตร   ยะ
หะยอ

6311011445024
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1040
นางสาวสาวิตรี   แสง
เงิน

6311011803006
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1041
นางสาวณัฐฑริกา   
ช่ืนผล

6311011803033
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 
315

ก.1042
นางสาวธมลวรรณ   
ห้องทรัพย์

6311011445034
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 
315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1043 นางสาวกิติพร   ขิงโพธ์ิ 6311011446019
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1044
นางสาวสุภาวดี   
ทองค าใหญ่

6311011820032
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1045
นางสาวธมนวรรณ   
ชัยภิรมย์สุข

6311056160034
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1046
นางสาวสุกัญญา สกุล
เดียว

6311011807024

ติดหลักสูตรใหม่ยัง
ไม่มีข้อมูลผ่าน

ระบบ 
e-Studentloan

ติดหลักสูตร-แก้ไข กรอกข้อมูลหน้า 3/ท าจิต
อาสามาใหม่ โดยมีช่ือครู รูปถ่ายร่วมหรือใบ
ประกาศท่ีชัดเจน

ก.1047
นางสาวกวินตรา   อ่ิม
หม่ืนไวย์

6311056605007
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ี โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 315 ในมหาวิทยาลัย 
โทร02-244-5199

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



17

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1048
นางสาวจิรรัตน์ 
ทองอ่วมใหญ่

6311011820058
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1049
นางสาวคนัมพร   
สะอาดเมือง

6311011796005
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



18

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1050 นางสาวศิริพร   พันธ์อ้อ 6311011553002
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1051
นางสาวจินตนา   พงศ์
ภัทรพร

6311011541028

ก.1052
นางสาวภานุมาศ   นิติ
สาขา

6311011571051

ก.1053
นางสาวสุพรรษา   พิ
มนุช

6311011767002
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นักศึกษาไม่ด าเนินการ

นักศึกษาไม่ด าเนินการ
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1054
นางสาวสิตานันต์   
ฉัตรทอง

6311056605018
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1055
นางสาววรรณนิสา   
องอาจ

6311056605040
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1056
นางสาววรรณวิสา   
บาลี

6311011446035
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6+
ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดหนังสือ
รับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนแม่/ขาด
ส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1057 นางสาวนฤมล   ช่ืนบุญ 6311056605010
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1058 นายเมธา   เขตคีรี 6311056990040
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1059
นางสาวภัทรวดี   ค า
แก้ว

6311011803002
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1060
นางสาวสุดารัตน์   นุช
พงษ์

6311056160024
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1061
นางสาวนันท์นภัส   
อรุณรัตน์

6311011460019
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1062
นางสาวกานต์นภัส   
ยงศิริ

6311011767035
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1063
นางสาวชุติกาญจน์   
ยงศิริ

6311011767036
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1064 นางสาววริศรา   สุลง 6311056605039
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1065
นางสาวมนต์นภา บัว
ใหญ่

6311056990088
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1066
นางสาวจรรยาพร   
ราชรินทร์

6311056605034
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1067
นางสาวกุลกันยา   
สอาดชัย

6311011767055
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1068
นางสาวพรนภา   กมล
ศิลป์

6311011820002
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1069
นางสาวกัญญาวีร์   
สิมพลี

6311056990047

ก.1070
นางสาวญาดา   ปรุด
รัมย์

6311011480050 นักศึกษาไม่กู้

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นักศึกษาไม่ด าเนินการ

นักศึกษาแจ้งกรรมการโต๊ะท่ี 2 ว่าไม่ประสงค์ด าเนินการกู้ต่อ
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1071
นางสาวนันทกร   อุดม
วิเศษ

6311056605031 นักศึกษาไม่กู้

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ 
(รับรองเฉพาะแม่)ห้ามมีรอยลบเขียนรายได้ให้
ชัดเจน ในส่วนของพ่อไม่ต้องกรอกท่ีอยู่   และ
ไม่ต้องกรอกข้อมูลของผู้ปกครอง

ก.1072
นางสาวอัจฉรา   สานุ
สันต์ิ

6311011767014
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1073
นางสาวปนัดดา   
เพชรกล่ า

6311011445005
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1074
นางสาวนลินรัตน์   
บุญยงค์

6311056990083
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1075 นางสาวกิติยา   บุญไฮ้ 6311056990072 นักศึกษาไม่กู้

ก.1076
นางสาวธัญญลักษณ์   
สีสันต์

6311056721020
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

นักศึกษาไม่ได้เรียนท่ี ม สวนดุสิตแล้ว

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1077
นายปฏิภาณ   พิมพ์
สอาด

6311056990043
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 
315

ก.1078
นางสาวประภาพันธ์   
ไชยรัตน์

6311011460069
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 
315



29

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1079
นางสาวนรินสา   แสง
โทโพธ์ิ

6311011460039
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1080
นางสาวอรพรรณ   
ปรุงชัยภูมิ

6311011541007
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1081
นางสาววรรนิสา   ศรี
ระพรม

6311011460006
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1082 นายธวัชชัย   บุญวรรณ์ 6311011446024
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1083 นางสาวรมิตา   กรุณา 6311011510011
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1084 นายพิเชษฐ์   หลุ่มใส 6311056990013
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1085
นางสาวสุรีรัตน์   เกาะ
กลาง

6311011510019
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1086 นายนราธิป   เสนาพันธ์ 6311056721016
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ก.1087
นางสาวอรพรรณ   
หอมสมบัติ

6311011448021
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวมาใหม่(รับรอง
เฉพาะแม่)

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1088 นายสุริยา   อินหงษา 6311011460055
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ก.1089
นางสาวศิริลักษณ์   
จวนสาง

6311056721041
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



34

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1090
นางสาวกัญญารัตน์   
หล้ารินทร์

6311011460041
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 2

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

เวลา 8.30 น.
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315
ท่ีอาคาร 3
 ห้อง 315

ก.1091 นางสาวเกษมณี   นันโท 6311011445031
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1092
นางสาวพรดาว   
สร้อยสองช้ัน

6311056605003
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ก.1093
นางสาวอาทิตยา   พุด
กุดเรือ

6311011448014
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1094
นางสาวมนัสชนก   
ชัยหนองบัว

6311011320024
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ก.1095 นางสาวณัฐพร   อาฤทธ์ิ 6311056721071
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1096
นางสาวเกสราภรณ์   
พรมโสภา

6311011541003
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ก.1097
นางสาวศศิวิมล   เช้ือ
ล้ินฟ้า

6311011460059
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



38

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1098
นางสาวณัฎฐณิชา   
บุญถม

6311011460053
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ก.1099
นางสาวธิดารัตน์   ถา
วงษ์กลาง

6311056990023
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



39

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1100
นางสาวสิลิลทิพย์   
นาพรม

6311056990074
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

19 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ก.1101
นางสาววิภารัตน์   ศิริ
วงค์

6311011460028
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1102 นายคณาวุฒิ   หรพูล 6311011480031
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1103 นายพลพล   อุปโคตร 6311056721076
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1104
นางสาวเพชรศิริ   พรม
ไพสน

6311011541013
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1105
นางสาวพรรภษา สุข
เสม

6311056701005

ติดหลักสูตรใหม่ยัง
ไม่มีข้อมูลผ่าน

ระบบ 
e-Studentloan

ติดหลักสูตร-แก้ไข วาดแผนท่ีด้วยลายมือมา
ใหม่/ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 
(รับรองพ่อและแม่) +ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้
รับรอง/ขาดจิตอาสาไม่จ ากัดกิจกรรมและไม่
จ ากัดช่ัวโมง

ก.1106 นางสาวสธิตา   ยะภักดี 6311056990045
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ี โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 315 ในมหาวิทยาลัย 
โทร02-244-5199

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



42

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1107
นางสาวนลิตา   โกพล
รัตน์

6311056605026
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1108 นางสาวรังสิมา ทิพย์สน 6311011809018
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1109
นางสาวนิสารัตน์   
บูรณะโอสถ

6311011448039
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1110
นางสาวในนามความรัก
   เรือนแก้วเทวา

6311011541037
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1111 นางสาวธีริศรา ก่ิงพวง 6311011809017
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1112
นางสาวจิตตราภรณ์ 
สมบัติทวีคูณ

6311056990087
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1113 นายนิรุช   ค าเรือง 6311056990012
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1114
นางสาวศศิกานต์   ถา
วงศ์

6311056990062
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1115 นายรุจิรดา   อ่ินค า 6311011480032
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 8.30 น.

ก.1116
นางสาวชัชยา   เทียง
ดาห์

6311011767067
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



47

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1117
นางสาวมนสิชา   แก้ว
สุวรรณ

6311056160013
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1118 นางสาวศุทธินี   วนาศิริ 6311011802023
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
แม่/ขอรายละเอียดตัวโครงการจิตอาสา

ก.1119 นางสาวมีนชยา   ใจดี 6311011320026
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1120
นางสาวกาญจนาภา   
โตสุข

6311011460077
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1121
นางสาวศิริวรรณ์   
แย้มสอาด

6311056605002
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1122
นางสาวเจตสุภา   
คล้ายเจียม

6311056721005
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1123
นางสาวธัญลักษณ์   
ศรีวารี

6311011820037

ก.1124
นายปโยชนม์   กอ
สัมพันธ์

6311056721031
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นักศึกษาไม่ด าเนินการ
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1125
นางสาวธนภรณ์   วงศ์
เดชานันท์

6311056990035
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1126
นายกิตติพศ   ชาพรม
มา

6311056721069
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1127
นางสาวพัชริดา   
สุวรรณผา

6311056605022
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

ลงช่ือส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1128 นางสาวอลิชา ยงใย 6311056990085
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1129
นางสาวณัฐวดี   นิล
เป่ียม

6311056990007
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



52

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1130
นางสาวมินตรา   
ประเสริฐชัย

6311011448007
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1131
นางสาวภัคจิรา   รอด
ผล

6311011446020
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1132
นางสาวณัฐกานต์   
มงคลพันธ์

6311011541051
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

ท าหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5ใหม่ ให้
เป็นลายมือเดียวกันท้ังฉบับ

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1133 นางสาววริษา   มีศรี 6311011460018
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1134
นางสาวอริสรา   
รักษาศักด์ิชัย

6311011541032
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1135
นางสาวระพีพรรณ   
สังค า

6311056721127
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 9.30 น.

ก.1136
นางสาวณัฐวรรณ   
อ่องนก

6311056990011
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1137
นางสาวโชติกา   ล้ิม
ประเสริฐ

6311011510028
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1138
นางสาวณัฐรดี   เปรม
ทองสุข

6311011541058
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



56

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1139
นางสาววรินทร   วงษ์
วิจารณ์

6311011553021
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1140 นางสาวภัคจิรา   พิศมร 6311011553015
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1141
นางสาวกนกวรรณ   
ทิศสันชัย

6311011320037
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1142 นางสาวลลนา   ศรีวิชัย 6311011460088

ก.1143
นางสาวนฤมล   ฝ่าย
เดช

6311011445054
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นักศึกษาไม่ด าเนินการ

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1144
นางสาวอินทิรา   ใช้
บางยาง

6311011803032
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1145
นางสาวรัชนก   บุราณ
รมย์

6311011767029
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวหน้า6+
ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง/ขาดหนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัวหน้า5 (รับรองเฉพาะแม่)
 /ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan / ขอส าเนาบัตรปริจาคโลหิต
ท้ังหน้าและหลัง

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1146
นางสาวพีรยา   
พิพัฒน์ปัทมากร

6311011796032
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1147
นางสาวกชพร   ฉัตระ
ทิน

6311011480021
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1148
นางสาวพิมพ์วิภา   
เกตุลักษณ์

6311011796011
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1149
นางสาวเนตรนภา   
ทองอุดม

6311011448003
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



61

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1150 นายสรวิชญ์   ปานาพุฒ 6311011445050
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1151
นางสาวหรรษา   อาจ
เกิด

6311011480061
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



62

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1152
นางสาวจิราพร   หัด
ประกอบ

6311011553019
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น.

ก.1153
นายภาญุพัสส์   
ประค าทอง

6311011541033
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



63

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1154
นางสาวณิชาภัทร   ศรี
อินทร์

6311011802004
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1155
นางสาวจณีวรรณ   
พัฒสมุท

6311011320023
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



64

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1156
นางสาวนัฏฐิตา   
ทิพย์สุราษฎร์

6311011448009
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1157
นางสาวรัตนาวดี   รัต
นมณี

6311011803038
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1158
นางสาวมณฑิรา   
ทองฤทธ์ิ

6311011446026
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



65

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1159 นายภูชิต   ภูมิไชยา 6311011448002

ก.1160
นางสาวนิชาภัทร   ชัย
สีหา

6311011571004
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1161 นางสาวสิริมา   จันทนา 6311056721095
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1162
นางสาวรุ่งธันวา   
เจตนาการย์

6311011480024
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

นักศึกษาไม่ด าเนินการ

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



66

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1163 นายณัฐพงษ์   ปิชาติ 6311011460027
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1164
นางสาวกานติมา   ศรี
อรุณ

6311011448034
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1165
นางสาวศุภิสรากรณ์   
คงแพทย์

6311011320015
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



67

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1166
นางสาวเบญจวรรณ 
แสงอินทร์

6311011820060
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1167 นายปิยชัย   เหลารัก 6311011820006
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 13.00 น.

ก.1168
นางสาวน้ าทิพย์   ย้ิม
โฉม

6311056721017
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



68

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1169 นายธีธัช   โกยอมร 6311011796020
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1170
นางสาวกนกลดา   
เจริญพานิช

6311011807012

ติดหลักสูตรใหม่ยัง
ไม่มีข้อมูลผ่าน

ระบบ 
e-Studentloan

ครบ-ติดหลักสูตร

ก.1171
นางสาวมาริษา   
แสงวรรณ

6311056605014
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ี โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 315 ในมหาวิทยาลัย 
โทร02-244-5199

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



69

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1172
นางสาวพลอยไพลิน   
มาจิตตา

6311011807002

ติดหลักสูตรใหม่ยัง
ไม่มีข้อมูลผ่าน

ระบบ 
e-Studentloan

ติดหลักสูตร-แก้ไข ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบe-Studentloan

ก.1173 นางสาวกะรัต   ฤทธ์ิโต 6311056990071
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 2

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

เวลา 8.30 น.
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315
ท่ีอาคาร 3
 ห้อง 315

ก.1174
นางสาวนุรฮาซีกีน 
ยาลอ

6311011340009
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ี โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ห้อง 315 ในมหาวิทยาลัย 
โทร02-244-5199

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



70

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1175
นางสาวสุพัตรา   
พร้อมวงศ์

6311011460011
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1176 นางสาวยูมิ   ทองเจริญ 6311011460015
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1177
นางสาวศศิธร จันทร์
เดช

6311011803044
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



71

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1178
นางสาวศิรประภา 
จันทร์เดช

6311011803045
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1179 นางสาวนูรฮูดา อาจผล 6311011803042
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1180 นางสาวกุลธิดา จ าปาคง 6311011541060
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



72

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1181 นางสาววรรณภา แย้มภู่ 6311011460090
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1182
นางสาวฑนามล สมุทร
สถิตโสภณ

6311056605024
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

ก.1183
นางสาวนัทธกานต์ 
ผ่องเผือก

6311011820038
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 14.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ            รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร วัน เวลำ สถำนท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1 

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับท่ี  วัน  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "
           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศ “ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ 
เร่ือง " ข้ันตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอนท่ีได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำท่ี
ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ รำยเก่ำ  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แล้ว  ไม่มีรำยช่ือในประกำศผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ นักศึกษำสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ต้ังแต่วันท่ี  8 - 19 ต.ค.  2563  วัน และ เวลำ รำชกำร ( 8.30 -16.30 น.)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63  ปีกำรศึกษำ  2563  ภำคเรียนท่ี 1

ก.1184
นางสาวพลอยชมพู   
อมรรักธรรม

6311056990093
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ก.1185
นางสาวสุรัชนา จันทะ
ปัญญา

6311056160035 นศ.เคยกู้ กรอ.

ก.1186 นางสาวนันทิยา ใจเท่ียง 6311011553060
แก้ไขเอกสาร       
กยศ.ลักษณะท่ี 1

ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวหน้า5(
รับรองพ่อแม่)

ก.1187 นางสาวณัฐพร พลวัฒน์ 6311011340004
เอกสารครบผ่าน

เกณฑ์ กยศ.
ลักษณะท่ี 1

ให้นักศึกษาอ่าน"ข้ันตอนการท าสัญญา ผ่าน
ระบบ e-Studentloan " ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการ
ท าสัญญาตามข้ันตอนท่ีได้นักศึกษาได้อ่านน้ัน

ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบสัญญาในวันท่ี 

20 ต.ค.63
เวลา 15.00 น.

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

หากนักศึกษายังต้องการกู้ 1/2563 ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารกับกรรมการโต๊ะท่ี 2
 คุณณัฐมน ในวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 เวลา 9.00-11.00 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 

315

นศ.เคยกู้ กรอ.มาจาก ม อ่ืน เลยยืนในระบบ กยศ ไม่ได้  เพราะเรียนหลักสูตรท่ีไม่สามารถย่ืน กรอ.เดิมได้                            
          สอบถาม นักศึกษา ณ 29 กันยายน 2563

ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315


