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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.7 นำงสำวณัฐภรณ์ อ้นบู่ 6011011820001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.8 นำงสำวภัทรพร สมชะนะ 6011056160045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.9 นำยรัฐธรรมนูญ อ่อนธนู 6111056160120
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.10 นำงสำวธันยพร ขม้ินเหลือง 6111011820068
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.11 นำงสำวปภำนัน แซ่เฮ้ง 6111011445061
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.12 นำงสำวนันทวัน ข ำพ่วง 6011011470023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.13 นำงสำววนำรี ดวงประทุม 6111056990129
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.14 นำงสำวธัญรดำ จีวิ 6111011448033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.15 นำงสำวศุภิสรำ แสงครุฑ 6111056990101
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.16 นำงสำวปรำงค์ทิพย์ สีทำวัน 6211056990049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.17 นำงสำวปิยะฉัตร ศรีดี 6211011820031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.18 นำงสำววณิชฌำ ด ำริห์ 6211011806040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



3

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.19 นำงสำวณัฐำภรณ์ คุ้มไข่น้ ำ 6111011460019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.20 นำงสำวนิรมล มณีพงษ์ 6111056990125
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.21
นำงสำวกัญญำวีร์ จิตร์ถำวร
มณี

6211011820030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.22 นำงสำวกนกวรรณ บุญธรรม 6211056990061
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.23 นำงสำวอภิรดี ฝูงใหญ่ 6011056990053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.24 นำงสำววิมลสิริ แสงสุข 6111056990046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



4

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.25 นำงสำวอรอุมำ ย้ิมเนียม 6111056721160
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.26 นำงสำวชนำกำนต์ สีช้ำง 6011056721087
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.27 นำงสำวมนธิดำ ศรีจันทร์ผ่อง 6111011448074
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.28 นำงสำวมนธิชำ ศรีจันทร์ผ่อง 6111011448073
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.29 นำงสำวศิวะพร ศรีนำค 6111056990064
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.30 นำงสำวชนิสรำ แก้วมณี 6111011470057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



5

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.31 นำงสำวปำนตะวัน พรมบุตร 6111011445101
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.32 นำงสำวธัญชนก แซ่เตีย 6111011806005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.35 นำงสำวธำรีรัตน์ เหล็กเพชร 6111011448057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.36 นำงสำวจำรุวรรณ วงษ์มณี 6011011445035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.37 นำยเกริกพล กุศลมำก 6111011448052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.38 นำงสำววรรณนิศำ แซ่เอ็ง 6111011470047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



6

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.39 นำงสำวณัทภัค สุโพณะ 6111011820047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.40 นำงสำวบุณฑริกำ ฉำยำวัฒนะ 6111011820048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.41
นำงสำวระลินรัตน์ ชำญ
ปรัชญำวุฒิ

6011056990049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.42 นำงสำวจัสมิน กล่ินกำเซ็น 6111056721090
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.43 นำงสำวกนกพร ค ำคง 6011011470034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.44 นำงสำวยุพำรัตน์ เกียรติประชำ 6011011820006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



7

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.45 นำงสำวรติ พิณโย 6111056721072
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.46 นำงสำวณัฐริดำ จิตริต 6111011820004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.47 นำงสำวภูวรี กุลศรีประเสริฐ 6111056721017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.48 นำยเสธสิริ สุวรรณปิยวงศ์ 6011056721049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.49
นำงสำวกัญญำรัตน์ อำมำตย์
สมบัติ

6011056160016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.50 นำงสำวสุชญำ ปำนำพรม 6011056990007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.51 นำงสำวมำริษำ เทียนสงค์ 6011011445043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.52 นำงสำวอริศรำ หงษ์ชัยภูมิ 6011056605013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.53 นำงสำวพรทิพย์ สกุลมงคลชัย 6111011448062
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.54 นำงสำวปำริณีย์ ทรัพย์เย็น 6111011448016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.55 นำยปกรณ์ ศรีเล็กดี 6111011460021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.56 นำยพชธกร อินทร์โส 6111011445071
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.57 นำงสำวประพิมพร พุดไทย 6111011460097
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.58 นำงสำวกรพินธ์ุ มำลัยเจริญพร 6111056160014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.59
นำยศักด์ิกรินทร์ พร้อมอ ำไพ
พงษ์

6111056160135
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.60 นำงสำวลภัสษำ อ้นบู่ 6111011446041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.61 นำงสำวสุจิตรำ จันทร์ไม้ 6111011448006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.62 นำยอธิพัฒน์ วัฒนกนกธรรม 6111011446034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.63
นำงสำวธัญยรัตน์ ศรีเมืองบุญ
ธำดำ

6111011820053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.64 นำงสำวนุชนำรถ เจริญพำสุข 6111011448069
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.66 นำยธีรนัย เกียรติอำธำรชัย 6111056721161
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.67 นำงสำวอมรรัตน์ แดงอุบล 6111056160048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.68 นำยณัฐดนัย มำคงเฮียง 6111056721169
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.69 นำงสำวสุธำสิณี เต็งมณี 6011011446026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.71 นำงสำวชโลปกรณ์ ทิมกุล 6111011460084
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.72 นำงสำวชำลิณี หทัยธระ 6111011820059
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.73 นำงสำวดำรำลักษณ์ ศิริวงศ์ 6111056160007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.74 นำงสำวศิริขวัญ มุ่งน ำตระกูล 6111011445102
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.75 นำงสำวณภัทร ทุนเพ่ิม 6111011448008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.76 นำงสำวทิพย์วรรณ น่วมมำนพ 6111011460035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.77 นำงสำวณัฐชยำ จันทร์ซ้ำย 6111011460083
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.78 นำงสำววำนิสสำ กล่ินอุบล 6111056990020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.80 นำยกรรชัย เทียนสมบัติ 6011056721080
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.81
นำงสำวณัฐนันท์ พรหมวิมำน
รัตน์

6111011448054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.82 นำงสำวช่อฟ้ำ ไชยเนตร์ 6111056160136
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.83 นำงสำวสุธิกำญ มีล่อง 6111011445053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.84 นำยธิเบศ กุลพักตรพงษ์ 6111011660014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.85 นำยปุริม ภูมิวนำ 6111011660013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.86 นำงสำวพรธิณี เจริญแพ่ง 6011011445019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.87 นำยชำนนท์ บุญนุ่น 6111056160100
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.88
นำงสำวกำนต์ธิดำ เทียน
สุวรรณ

6111011660015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.89 นำงสำววรัญญำ แสงบุตร 6111056721076
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.90 นำงสำวนันท์นภัส บินวำชิด 6111011806040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.91 นำงสำวชมพูนุช เมืองซอง 6111011448079
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.92 นำงสำวกัญญำรัตน์ โคกหอม 6111011445081
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.93 นำงสำวเบญจวรรณ เวียงเหล็ก 6111056721145
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.94 นำงสำวจิดำภำ เน่ืองจำกหม่ืน 6111011470058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.95
นำงสำวนิภำภรณ์ ขวัญ
อ่ำงทอง

6111056990123
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.96 นำงสำวปุณิกำ ไชยพันธ์ 6111011446025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.97 นำงสำววริศรำ รุ่งเรือง 6111056721107
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.98 นำงสำวธันยพร ลัคนำลิขิต 6111011446007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.99 นำงสำวแอมม่ี ดอลตัน 6111056721112
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.101
นำงสำวภัทรชยำกรณ์ พรหม
ท้ำว

6111056990097
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.102 นำงสำวปณวรรณ์ ป้ันเพ็ชร 6111011460007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.103
นำงสำวศรัลยำ กระจ่ำงอรรถ
ชัย

6111011806011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.104 นำงสำวธันย์ชนก อัศวโสวรรณ 6211056990025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.105 นำยศิริพงษ์ บุตรภักดี 6211011660002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.106 นำงสำวรชยำพร เกตุรำมฤทธ์ิ 6111011820017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.107
นำงสำวปฏิมำ เจนนภำภัณฑ์
กิจ

6111056160027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.108 นำงสำววรรณำพร ศรนำรำยณ์ 6111056990017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.109 นำงสำวปำณิสรำ น่ิมสุวรรณ 6111011445015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.111 นำงสำวภัทรศยำ สุขจ ำนงค์ 6211011806014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.112 นำงสำวพรชิตำ ด ำรัส 6011011460021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.113 นำงสำวพรนภัส ธัญธนวิวัฒน์ 6011011460019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.114 นำงสำวศุภรัตน์ เรืองศักด์ิ 6011056721008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.115 นำงสำวปรำณจำรีย์ บรบัตร 6011011448008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.116 นำงสำวสิริกร อยู่ยัง 6111011460101
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.117 นำงสำวชนิสรำ ศรชัย 6111011460096
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.118 นำงสำวรัตนำ รัตนมังคละ 6111011806017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.119 นำงสำวเจนนิศำ บัวอ่ ำ 6111011446019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.120 นำยนพรัตน์ โภคำพำนิชย์ 6111056990004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.121 นำงสำวธัญญลักษณ์ วงษ์เงิน 6111011806026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.122 นำงสำวบุศรัตน์ เถรี 6211056605011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.124 นำงสำวชฎำธำร ศรีหำตำ 6211056990099
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.125 นำงสำวถวัลรัตน์ โกเฮง 6211056990002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.126 นำยภำณุวัฒน์ ช่ืนสกุล 6111056721054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.127 นำงสำวบงกช ถำนะ 6111011460088
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.129 นำงสำวปำจำรีย์ ธงกระโทก 6011011460013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.131 นำงสำวณิชำกร ต้อยต่ิง 6011056160049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.132 นำงสำวศศิปรียำ พิกุลศรี 6211056990020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.133 นำยภำนุพงศ์ แก้วใส 6011056160026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.134 นำงสำวม่ิงกมล จงรักษ์ 6111011470048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.135 นำงสำวสุขุมำภรณ์ แพทย์รักษ์ 6111056990121
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.136 นำงสำวจรรยพร ชำยทวีป 6111056160080
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.137 นำยนพดล ย่ิงสกุล 6011011446012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.138 นำยธีรพงศ์ อินทร 6111056721078
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.139 นำงสำวนันทพร ม่ันคง 6111056721074
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.140 นำงสำวภำวิณี พุ่มเล็ก 6111056160079
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.141 นำงสำวนนทิดำ ลิขนะพิชิตกุล 6211011806027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.142 นำงสำวปิยำพัชร เมฆโสภณ 6011056721026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.143 นำงสำวสโรชำ เจริญผล 6211056990043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.144 นำยสิทธิโชค ค ำหลอม 6011056605016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.145 นำงสำวสุนิตำ มะหะหมัด 6011056731004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.146 นำงสำวช่อผกำ กล่อมปัญญำ 6111011460076
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.147 นำงสำวพรรณนิภำ เบ้ียเล่ียม 6211011460040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.148 นำงสำวณัฐธินี เกิดผล 6111011460059
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



23

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.149 นำงสำวชัญญำนุช พันธ์ุเพ็ง 6011056721011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.150 นำงสำวนภัสสร ขวัญมี 6111011470023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.151 นำงสำวจันทร์ธิมำ โชติมูล 6011056160015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.152 นำงสำวปิยะฉัตร วงษ์ธรรม 6111056990098
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.153 นำงสำวณัฐวิมล เครือศิลป 6211056990026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.154 นำงสำวณัฏฐกำนต์ สังขมำน 6111011445007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.155 นำงสำวชุตินันท์ สุวรรณศรี 6211056990092
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.156 นำงสำวธัญลักษณ์ โสภำสพ 6111011460054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.157 นำงสำวสิรำวรรณ ภูผำ 6011056990019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.158 นำยกิตติพงศ์ ตำค ำ 6111056160138
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.159 นำงสำวณัฏฐำ ชำติพรต 6111011445091
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.160 นำงสำวธนัชพร เฉลิมวัฒน์ 6111011820052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.162 นำงสำวฉัตรฑริกำ พวงมะลิ 6011011806006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.163 นำงสำวธนภรณ์ วงษ์ไพศำล 6111056721052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.164 นำงสำวณัฐภัค ตระกูลสุ 6111011460032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.165 นำงสำวกิตติยำภรณ์ พิพิธกุล 6011056990048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.168 นำงสำวกัณณิกำ ทองพูล 6111056721051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.169 นำยรชต น้อยคงคำ 6011056721086
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.170
นำงสำวภัทรำรัตน์ วงศ์
วัชรินทร์

6011056731001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.171 นำยพรชัย เสมศรี 6111056990007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.172 นำยชัยวัฒน์ ริมสมุทร์ 6111011446047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.173 นำงสำวจิรำภรณ์ วำสนำเชิดชู 6111011660020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.174 นำงสำวภัทริน เข็มมำลัย 6211011806028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.175 นำยวิชำน สมบูรณ์นำวิน 6111011660008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.176 นำงสำวฐิติพร ฐิติปัญญำ 6111056990070
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.177 นำงสำวจินต์จุฑำ ธัญญกำร 6111056990104
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.178 นำยชัชพงศ์ ชัยสงค์ 6111011448014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.179
นำงสำวอัจฉรำ พลอยพำนิช
เจริญ

6111056990044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.180 นำงสำวปรียำภัทร ชัยทัศน์ 6111011445040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.181 นำงสำวธญำนี ประคองภักด์ิ 6111056160113
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.182 นำงสำวกรรณิกำร์ สูญไธสง 6211056990027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.183 นำงสำวกนกพร มูลสุวรรณ 6111011660022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.184 นำงสำวสุดำพร รอนใหม่ 6011056731006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.185 นำยณยศ สะตะ 6211011460083
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.186 นำงสำวกุลิสรำ เสียงล้ ำ 6111056990043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.187 นำงสำวมิถุนำ พงศำกูลสมบัติ 6111011820034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.188
นำงสำวกนกวรรณ อำฒยะ
พันธ์ุ

6111011460013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.189 นำงสำวฉัตรลดำ ย้ิมขลิบ 6011056721023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.190 นำงสำวปำริชำติ ยศทอง 6111011445085
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.191 นำงสำวเบญญำ สืบจำกศรี 6111011820045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.192
นำงสำวสิริสุดำ ลุมพิกำนนท์
ศิลป

6011056160037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.194 นำงสำวอนุธิดำ นำมนนท์ 6111056990085
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.195
นำงสำวอมินทรำ ธีระวรร
ประเสริฐ

6111056605048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.196 นำงสำวธัญญำรักษ์ นำมพันดุง 6211056605009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.197
นำงสำวธัญญลักษณ์ แน่นพิ
มำย

6111056990093
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.198 นำงสำวชนิกำนต์ พำระหำด 6111056990040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.200 นำงสำวปรำณปรียำ สนเล็ก 6211056990080
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.201 นำงสำวนริศรำ สงวนงำม 6011056990040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.202 นำงสำวยุภำวรรณ บัวศรีภูมิ 6111056990109
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.203 นำงสำวสุทธิดำ อรัญมำลำ 6111011470046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.204 นำงสำวสำยธำร ทองจันทร์ 6011056990036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.205 นำงสำวธณิดำ จันทวี 6111011460086
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.206 นำงสำวบุษรำพันธ์ พลสว่ำง 6111056990086
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.207 นำงสำวจริดำ อุระงำม 6111056990045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.208 นำงสำววนิดำ บุษยำตรัส 6111056605030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.209 นำงสำวสุธำศิณี จึงแสนสุข 6111011470032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.210 นำงสำวสุปริญญำ ไม่วำยมี 6111056990050
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.211 นำงสำวพรนภัส นิเลิศรัมย์ 6111056990027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.212 นำยปรัชญำ เฉลิมมีกล 6211011660009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.213 นำยกวิน เอมโอด 6111056721146
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.214 นำงสำวฐิติมน โพธิสำร 6111056990072
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.215 นำงสำวสิรินรำกร รัตนะวัน 6211056990009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.216 นำงสำวพัชรพร ปิยะวงษ์ 6111011460093
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.217 นำงสำวกรรณิกำร์ ปัดค ำ 6111011448078
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.218 นำงสำวชลดำ จันทกรณ์ 6111056990022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.219 นำยนพเกล้ำ ค ำสด 6111011460006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.220
นำงสำวอัยยภัทร์ ไพศำลบุ
รมณี

6111011470034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.221 นำงสำวสุภัทรำ ชมภูโกฐ 6011056990001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.222 นำงสำวปัทมพร โพธำ 6011056990032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.223 นำงสำวพรนภำ ส ำเภำนนท์ 6111011460025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.224 นำงสำวเกวลิน แสงเมือง 6111056990130
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.225 นำงสำวสลิณำ ชัยจีน 6111011820023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.226 นำงสำวภัทรวรินทร์ ชำลีรินทร์ 6011056721010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.227 นำงสำวปิญำนัฐ ศรีโฉม 6011056990021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.228 นำงสำวปรียำ งำมวงศ์ 6111011448021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.229 นำยพัชรกัญญ์ บุญเชิด 6211056990081
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.230 นำงสำวฐิติยำ พิกุล 6111056990076
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.231 นำงสำวกนกวรรณ จินำยะ 6011056990026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.233 นำงสำวภัทรียำ กัปโก 6111056990118
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.234 นำงสำวปภัสรำ สีหำรำช 6111011660007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.235 นำงสำวธัญวรัตน์ คงสิลำ 6211056990095
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.236 นำยจักรกฤษณ์ เย่ือสูงเนิน 6011011446002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.237 นำงสำวจิตรกัญญำ นนท์แสง 6111011470056
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.238 นำงสำวรัชนีกร สุภำรส 6111056990039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.239 นำยวรำนนท์ ค ำแหวน 6111056160053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.240 นำงสำวภณิดำ ทองแม้น 6211056990068
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.241 นำงสำวกัญญำรัตน์ นำมโคตร 6111011448001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.242 นำงสำวรุ่งนภำ ยอดสุวรรณ์ 6011011445039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.243 นำงสำวปิยะธิดำ พ.ศ.สร 6111056990103
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.244 นำงสำวสมัชญำ ปำนค ำ 6111056990056
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.245 นำงสำวจีรนันทน์ โชคบรรฑิต 6211056990012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.247 นำยธีรนัย ด่ิงแก้ว 6111011448040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.248 นำยพิษณุ ศรีโยธี 6111056721067
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.249 นำงสำวจิรำภรณ์ แก้วภู 6111056990096
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.251 นำงสำวยุภำพร โสสีทำ 6111011446039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.253 นำงสำววิชุอร ภิบำลสิงห์ 6111056990102
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.254 นำงสำวคัทลียำ ประวิเศษ 6111056990094
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.255 นำงสำวกัญญำรัตน์ ป้ันลำภ 6011056605022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.256 นำงสำวสุธิดำ สีบำล 6011056990013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.257 นำงสำวอักษรำ บรรเทำ 6111056990080
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.258 นำงสำวปิยะณัฐ แคนคง 6111056990124
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.259 นำงสำวญำดำรัตน์ แสงใส 6111011446004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



40

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.260 นำงสำวนภำพร บุญสอน 6111056731002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.261 นำงสำวดุจจำ ค ำผุย 6111011445100
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.262 นำงสำวธนพร ทีสระคู 6111056990023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.263 นำงสำวนริศรำ แสงมูล 6011056990017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.265 นำงสำวฑิตยำ มณีฉำย 6011056990050
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.266 นำงสำวไอลดำย์ วินทะสมบัติ 6011056990052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.267 นำงสำวณัฐธิดำ ภักดีก ำจร 6111056990068
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.268 นำงสำวสุภัชชำ กำฬหว้ำ 6011056990006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.270 นำงสำวสุฟ้ำ ธำนีวรรณ 6111011820018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.271 นำงสำวธิดำรัตน์ โสมะเกตุ 6211056990045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.272 นำงสำวนัสจิรำนันท์ สุขบรม 6211011460081
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.273 นำงสำวนริศรำ สมบัติมำก 6111056990048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.274 นำงสำวศุภนุช ค ำศิลำ 6211056990007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.275 นำงสำวชลลดำ ภูยำดำว 6111011460094
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.276
นำงสำวศิริภัทรำณ์ โคตรค ำ
หำญ

6211056990013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.277 นำงสำวจิรวรรณ ซำมำตย์ 6111056721025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.278 นำงสำวเบญจพร ค ำพิลำ 6111056990117
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.279 นำงสำวพัชรี กวงแหวน 6011056990023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.280 นำงสำวเกวลิน พุฒหอม 6211056990079
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.281 นำงสำวเกวลิน อมแย้ม 6011056990041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.282 นำงสำวสุวกุล ป่ินเงิน 6111011448004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.283 นำงสำววิภำนันท์ ค ำพรหม 6011011806007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.284 นำงสำวอนันตญำ ไชยชนะ 6011056990005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.285 นำงสำวเมธิตำ ผำสุข 6011011446027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.286 นำงสำวปำณิศำ สุดหำ 6111056721057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.287 นำงสำวศศิมำพร ศิริศักด์ิ 6111056990019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.288 นำงสำวสุทิลำวัลย์ รอดไพรี 6011056990025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.289 นำงสำวมินลนี ชนม์ญำน 6111056990036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.290 นำงสำวณัฐกำญจน์ กุณำตรี 6011056721007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.291 นำงสำวศยำมล เพลินจิตร 6111056605010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.292 นำงสำวนิกำญำ วรนันสิทธ์ิ 6111056990013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.293 นำงสำวสุรำงคนำ ใจกำร 6111056990002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.294 นำยสรำวุฒิ ก๋ำรินทร์ 6011056605015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.295 นำยจตุรภัทร ผัดหน้ำ 6111056990003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.296 นำยเกริกระวี ศรีสุข 6111011445037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.297 นำงสำวเจนจิรำ สุมำลัย 6111056605013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



46

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.298 นำงสำวศิวรักษ โกมลสินธ์ 6111011445034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.300 นำงสำววรำภรณ์ รอดสถิตย์ 6211011460023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.301 นำงสำววิริยำ พูนเพ่ิม 6111011446005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.302 นำงสำวพิชญำภัค เสรีสวัสด์ิ 6111011820050
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.303 นำงสำวปัทมำรัตน์ สุพสอน 6011056605014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.304 นำงสำวกิติยำภรณ์ ปรีชำ 6111011806042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.305 นำงสำวปัทมำวรรณ นันชม 6011056721071
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.306 นำงสำวพีรยำ ค ำเพรำะโสตร์ 6111011445098
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.307 นำงสำวศศิวิมล เพชรต่ิง 6111056605016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.308 นำงสำวณิชนันท์ บุญส่ง 6111056990081
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.309 นำงสำวธนัชชำ เรืองค ำ 6011056990035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.310 นำงสำวเจนจิรำ เจริญแพทย์ 6111056990071
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.311 นำงสำวจุฑำรัตน์ เรืองพรหม 6111011460100
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.312 นำงสำวพฤศจิกำ เสนำนุช 6011011445001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.313 นำยรุ่งโรจน์ สุขเฉลิม 6011056721018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.314 นำงสำวมัทรียำ ขอเจียม 6011056605011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.315 เด็กหญิงนันจำ วงษ์ศรีดี 6111011820054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.316 นำงสำวศิริลักษณ์ ศรีบุญเพ็ง 6111011820058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.317 นำงสำวสิรินทรำ ผลจันทร์ 6211056990052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.318 นำงสำวกมลทิพย์ ขันตยำภรณ์ 6111056160023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.319 นำงสำวใบเงิน อรชร 6111056160057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.320 นำยภำณุวัฒน์ นนทำรักษ์ 6111056605017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.321 นำยวุฒิพงษ์ เนียมขันธ์ 6111011820061
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.322 นำยสุทธิเดช เอ่ียมกล่ิน 6111011445042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.324 นำยมังกร ร่ืนรมย์ 6111056721117
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.325 นำงสำวอำทิตยำ ส่วนลำ 6111011470035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.326 นำงสำวทิพย์สุดำ ปำนมำ 6111056990073
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.327 นำงสำวปิยธิดำ ทองดี 6111056990026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.328 นำงสำวสโรชำ ยอดย่ิง 6111011448032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.329 นำงสำวณัฐริกำ สุขส ำรำญ 6211011460010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



51

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.330 นำงสำวมุทิตำ บุญวงศ์ 6211056990039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.331 นำงสำวชญำนี คงแจ่ม 6111056990010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.332 นำงสำวธิดำรักษ์ ชุมพลรักษ์ 6111056990024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.334 นำงสำวศิริญญำ ชัยงำมเมือง 6011056605006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.335 นำยอัครศิลป์ จันทะคูณ 6011056731009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.336 นำยอนพัทย์ โยธี 6011056721106
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



52

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.337 นำยธนวัฒน์ อำจปำสำ 6111011470044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.338 นำงสำวสุชำนำถ น่ิมคง 6111011448017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.339 นำงสำววำสนำ พงษ์ธนู 6111011445057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.341 นำงสำวปลำยฟ้ำ แหวนวงษ์ 6111011445030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.342 นำงสำวเหมือนฝัน จินดำรักษ์ 6111011446049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.343 นำงสำวธนำภำ ม่วงงำม 6211056990069
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.345 นำงสำวสุพรรณณิกำร์ สละภัย 6111056605008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.346 เด็กหญิงวรรณนภำ เสมสวัสด์ิ 6011011445042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.347 นำงสำวศศิวิมล วงศ์สวัสด์ิ 6011056721104
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.348 นำงสำวกุลชำ แสนภักดี 6111056721093
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.349 นำงสำวกิตตินภำ ขูทก 6111056721121
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.350 นำงสำวชุติมำ ขันใส 6011056605002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



54

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.351 นำงสำวทัตพร แก้วน่ิม 6011056721037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.352 นำงสำวธนวรรณ สุพำที 6111056160046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.353 นำงสำวนภัสวรรณ ทรงเดชะ 6111011470021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.354 นำงสำวชนกสุดำ ผลย่ิง 6011011446028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.355 นำงสำวฟ้ำใส ละอำด 6111011460047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.356
นำงสำวธันย์ชธรณ์ เอ่ียม
ประเสริฐ

6111056990042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



55

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.357 นำงสำวหทัยกำญจน์ สุภศร 6111056721043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.359 นำงสำวณัฐธยำน์ โสภำภำค 6111056605011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.360 นำยวิทิต ขุนศรี 6011056605001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.362 นำงสำวโซไรฎำ บิลเหล็บ 6011011806015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.363 นำงสำวเจนสุภำ อ่ำงแก้ว 6011011820013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.364 นำงสำวรูมัยยะ สุนันทวงศ์ 6111056990067
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.365 นำงสำวณิศรำ วงศ์ถำวรจิตร 6011011820012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.366 นำงสำวนริศรำ แก้วคง 6111011448070
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.367 นำงสำวไอลดำ หลงเก็ม 6111056990078
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.368 นำงสำวอภิชญำ เพชรขัน 6211056990040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.369 นำงสำวอัยเซำะห์ เฮ็งตำแกะ 6111056990079
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.370 นำยอันวำ กำเดร์ 6011056605012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีควำมประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9  
ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกรำคม 2564   วันเวลำรำชกำร (เวลำ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  กยศ.กรอ  ช้ันปีท่ี 1-4  ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้ เทอม 2/2563

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.371 นำงสำวญำณี หวังประพิณ 6211056990056
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.372 นำงสำวณัฐริกำ กล้ิงทะเล 6011056721021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.373 นำงสำวสรัญญำ ประเสริฐศรี 6111011660016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.374 นำยอนุชำ แสงจันทร์ 6011056160021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.375 นำงสำวธนพร ขจรไพศำล 6111056721140
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

2ก.376 นำงสำวชุติมณฑน์ แก้วยวน 6011011445022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำน e-mail ได้
ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 มกรำคม 2564

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร


