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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.85 นำยคีรี เศรษฐวำยุ 6011012760038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.86 นำงสำวสุทธิดำ โพธ์ิทอง 6011012760018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.87 นำยวัฒนำ สุขใย 6211056725025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.88 นำงสำววิรัญญำ ศรีบุญเรือง 6111011809004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.89 นำงสำวสุกัญญำ ประยูรทรัพย์ 6111011820013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.90 นำยสุวิชำน ศรัทธำคม 6111011802048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-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



2

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

1ก.91 นำงสำวกำนต์ชนก โคตรนัวะ 6211011814039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.92 นำงสำวมธุพร เฮงสิริธนะชัย 6211056724001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.93 นำงสำวกนกวรรณ อำษำธง 6211056990035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.94 นำงสำวภัศรำภรณ์ สืบศรี 6211011448047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.95 นำงสำวมำยดำ มำโนช 6211011448015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.96 นำงสำวอรปรียำ คุ้มสระพรม 6211011553048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.97 นำยภูมิศักด์ิ บุตรอ ำคำ 6111011570031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.98 นำงสำวณัฐวดี ทำรถ 6211011814004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.99 นำงสำวมลฤดี หมวกพ่วง 6211011796027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.100 นำงสำวจำรุวรรณ ปล้ืมยุทธ์ 6211056605003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.101 นำงสำวประภำพร ขุนสุนทร 6111011480004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.102 นำงสำวณิชำรีย์ เอ้ืออำรีย์บุญ 6011011470038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.103 นำยเอกสุวัชร์ จิงประเสริฐนิล 6111056721159
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.104 นำงสำวอณัศยำ ศิริพรสวรรค์ 6111056724005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.105 นำงสำวปนัดดำ ไชยศรีสุข 6111056160097
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.106 นำงสำวลักษิกำ บุญญะเสนีย์ 6111011661001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.107 นำยอัครพนธ์ เพ่ิมต่อศักด์ิ 6111011802051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.108 นำงสำวปุญญิศำ สันติภำพ 6211011447005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.110 นำงสำวกฤษณำ ขันติกูล 6211011448029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.111 นำงสำวกฤติยำ วงษ์แสง 6111011460034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.112 นำงสำวชญำลักษณ์ รำชมณี 6111011806049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.113 นำยชญำนิน รุ่งวิกรัยสกุล 6211011940009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.114 นำงสำวสุภิญญำ สนิทโกสัย 6211011570012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.115 นำยศุภกฤต นีระวงค์ 6111056990057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.116 นำยพงศ์ศกรณ์ สินะวัฒน์ 6211011660012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.117 นำงสำวอำรยำ แสนโคตร 6011011553010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.118 นำงสำวกังสดำล แซ่ต้ัง 6011011796014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.119 นำงสำวณัฐชำ หอมฟุ้ง 6011011320004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.120 นำงสำวประภำสิริ อำษำวิเศษ 6011011802002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.121 นำงสำวฑำริกำ นวลรักษำ 6011011805007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.122 นำงสำววินตำ กำเรวำล 6011011814008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.123 นำยณัฐภูมิ วุฒิ 6111011445094
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.124 นำยณัฐพล พ่ึงดี 6011012760023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.125 นำงสำวกฤษณำ แซ่ก้วย 6111011540042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.126 นำงสำวกัญญณัช สุขวิจิตร 6011011320006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.127 นำงสำวจิตตำพัณ ป่ินสุข 6111056721045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.128 นำยศุภชัย เหลือสง่ำ 6111011460044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.129
นำงสำวสุกัญญำ ก่อวงศ์พินิจ
กุล

6111011448053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.130 นำงสำวภัทรำ โตสุขโข 6211011820040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.131 นำงสำวธมนวรรณ ด้วงหิรัญ 6111011814013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.132 นำงสำวภัคจิรำ ขลังธรรมเนียม 6111056721022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.133 นำยวีรวิทย์ ทะนะลัย 6211056724015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.134 นำยธนกร ธนำสุทธิเสรี 6111011445099
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.135 นำงสำวณิชำภัทร บุญมำก 6111011340052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.136 เด็กหญิงภำสิณี ชูเกษร 6111011570004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.138 นำงสำวอริศรำ ส่องศรี 6111011445064
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.139 นำงสำวสุกัญญำ ป้อมแก้ว 6211056160032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.140 นำงสำวอำทิตติยำ ผดุงก่ิง 6211011570039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.141 นำงสำวปำรำวตี แช่มพุฒซำ 6211056605027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.142 นำยพลสันต์ เลิศศรี 6211011448041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.143 นำงสำวนิศำนำถ พันธุมี 6211011320004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.144
นำงสำวณัฏฐ์จิรำ อุกฤษฎ์ิชิน
ภัค

6211056721026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.145 นำยณฐภัทร อัครพำณิชโชติกุล 6211056725017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.146 นำยนนทกร รักสันชำติ 6211011767011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.147 นำงสำวชนำภำ นำมศรี 6211011480002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.148 นำยวสุ แต้วณิชพร 6211056721087
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.149 นำยปรัญชัย สวัสดี 6211056721054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.150 นำยศุภฤกษ์ พรัดมะลิ 6211011001005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.151 นำงสำวธิดำพร ศรีบริบูรณ์ 6111011796027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.152 เด็กหญิงนริสรำ เกิดช่ืน 6111011553032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.153 นำยโจอ้ี บำรีโต้ 6111011814028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.154 นำงสำวธมลวรรณ ถกลอดิสัย 6211056721058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.155 นำงสำวกัญญำพร สเวกกุลชล 6211011814026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.156 นำยธนภัท ต่ำยหลี 6211011320002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.157 นำยกิตติพงศ์ อินทร์เน่ือง 6211011570022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.158 นำยพิทวัส จิรกุลวัฒนกิจ 6111011553014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.159 นำงสำวพิชญำ อนงค์พร 6211056160020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.160 นำงสำวปิยะธิดำ มะตัง 6011011340019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.161 นำงสำวสุธำนำถ ศรีเพ็ชร 6011011480010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.162 นำงสำวกรกมล ภักดีวรกิจสกุล 6111011445022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.163 นำยชัชนันท์ หนันเรือง 6111011805008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.164 นำยทักษิณ ลุยจันทร์ 6211011802039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



14

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

1ก.165 นำงสำวชนิดำ มำศเล่ียม 6211056990050
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.166 นำยเรือรบ ปภัสสรำกำญจน์ 6211056721120
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.167 นำงสำวภุมรินทร์ ริเรือน 6011011804021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.168 นำงสำวชมลวรรณ สะมะแอ 6011056180013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.169 นำงสำวณัฐฐำ สินธ์ุแก้ว 6111011460099
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.170 นำงสำวยุพำรัตน์ ฝ้ันต๊ะ 6011011804010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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

1ก.171 นำงสำวมนิตำ ลักษมีวณิชย์ 6011011491020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 1 คุณณฐมน 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.172 นำงสำวพิชำมนช์ุ แสนดี 6011011491009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.173
นำยมรรคลพล วัฒนประสำท
พร

6211011448042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.174 นำงสำวกนกพร อนิรภัย 6111011809023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.175 นำงสำวศันศนีย์ เหล่ำแถลง 6111011809042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.176 นำยณัฏฐภูมิ ชมภูจันทร์ 6211011448013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.177 นำงสำวกนกพร เดชะ 6211056990070
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.178 นำงสำวธัญภรณ์ อับดุลเลำะห์ 6211011340017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.179 นำยพุฒิพงศ์ ภูเดช 6211056721011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.180 นำงสำวณัฏฐิกำ ตันติพิบูลย์ 6111056725019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.181 นำงสำวกำญจน์ สุนำรักษ์ 6011056601013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.182 นำงสำวพรอุษำ ขุนศรี 6111011553046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.183 นำยธนพล สุขุกุมำรชำติ 6011011448001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.184 นำงสำวมณฑิตำ จันที 6011011510001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.185 นำงสำววรำภรณ์ จันทึก 6111011540001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.187 นำงสำวปภำดำ บุตรจง 6111011491017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.188 นำงสำววัชรำภรณ์ พ่อค้ำช้ำง 6111011805004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.189 นำงสำวรุจิรำ อุยยำหำญ 6111011553072
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.190 นำยพิพัฒน์ บัวมัน 6111056721129
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.191
นำงสำวปิติกำนต์ ผล
สงเครำะห์

6111011491021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.192 นำงสำวพรชิตำ กิตติธนอำนนท์ 6111011553030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.193 นำงสำวกิตติญำ เกิดโภคำ 6111011940009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.194 นำยรณชัย พลขุนทด 6111011820041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.195 นำงสำวอติกำนต์ วรรักษ์อักษร 6211011809038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.196 นำยอัครวัฒน์ เทพนวล 6211056721035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.197 นำงสำวพัทธนันท์ วชิระวินท์ 6111011460071
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.198 นำงสำวรุ่งอรุณ นิคมเขต 6211056725027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.199 นำงสำววรำภรณ์ ดีบุบผำ 6211056990066
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.200 นำงสำวมำตุปรียำ วิสุวงษ์ 6211011820028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.201 นำงสำวปิยวรรณ แย้มเวช 6211056721025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.202 นำงสำวกฤษณำ ปำนภูมิ 6211056725015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.203 นำงสำวพฤกษำ ประเสริฐผล 6211011540029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.204 นำงสำวเมษณี ธรรมวิถี 6211011553040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.205 นำยศุภวิชญ์ โกศลจันทรยนต์ 6011011541006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.206 นำงสำวกัญญพัชร โพธ์ิทอง 6111011553036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.207
นำงสำวภรณ์เพชรำ ภิรมย์ธีร
ธรรม

6211056721017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.208 นำงสำวปัญญำมล สรำรัมย์ 6111011553066
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.209 นำงสำวธัญญลักษณ์ ใหม่สำลี 6211056721073
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.210 นำงสำววิทัศนำ รักชำติ 6211011814007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.211 นำงสำวกัญญวำท อุปนันชัย 6211011796045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.212 นำงสำวฐิตำพร อุดมหัตถกำร 6211011445045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.213 นำยนนทัต เหิงขุนทด 6111011480045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.214 นำงสำวคนึงนิตย์ ข ำวงศ์ 6011011814013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.215 นำงสำวจำรีรัตน์ โสภำผล 6011011809015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.216 นำงสำวอำรีรัตน์ พันสุรีย์ 6211011820003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.217 นำยวีรศักด์ิ ค ำภีระ 6111011802014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.218 นำงสำวกัญญำรัตน์ ต๊ินำ 6111011809013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.219 นำงสำววิลำสินี มำฝำงนอก 6211011445047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.221 นำยชนำธิป รุ่งอนุวงศ์ 6111011940010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.222 นำงสำวณัฐธยำน์ มีคล้ ำ 6211011460072
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.223 นำงสำวมุทิตำ ล ำภำ 6211011820034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.224 นำยธนกร แซ่ต้ัง 6211011796023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.225 นำงสำวศศิวิมล พลเย่ียม 6211011445033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.226 นำงสำวนุชดำรี วันหวัง 6211056160061
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.227 นำยวศิน ทำยะบวร 6211011796022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.228 นำงสำวนัฐนัน วรรธกวศิน 6211056990088
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.229 นำงสำววิกำนดำ ศรีวังรำช 6111056725014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.230 นำยธนำนพ ศรีตระกูล 6011012760027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.231 นำงสำวพชรพร ผลมีศักด์ิ 6111011445086
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.232 นำยศรำวุธ คงย่ิง 6011056180003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.233 นำงสำวอำรดำ นิลงำม 6011056180016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.234 นำงสำวอรณิช ปรำกฎช่ือ 6011011446011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.235 นำงสำวณัฐมล ตุ้มเกล 6011011470010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.236 นำงสำวศุภำพิชญ์ พงษ์ประไพ 6011011804013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.237 นำยนพณัฐ เภตรำยนต์ 6011011491011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.238 นำงสำวป่ินวดี ทองนำค 6111011448049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.239 นำงสำวชรัญพร สมมำตร 6111011460073
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.240 นำงสำวเกศินี บุตรจินดำ 6011056605007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.241 นำงสำวสุทธิดำ นำมภักดี 6111011815010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.242 นำยอภิวัฒน์ ต๊ะต๊ิบ 6111011510010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.243 นำงสำววิภำ ทองค ำ 6111056724018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.244 นำงสำวนิรัชพร มีบุญ 6111056990037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.245 นำยพีรณัฐ คงฤทธ์ิ 6111011796016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.246 นำยทนสำร ช่วยเมือง 6111011540035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.247 นำงสำวธนรัตน์ นิลวัฒนำ 6111011809018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.248 นำงสำวจุฑำมำศ เพ่ิมสิทธ์ิ 6111011940039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.249 นำงสำวฐิติมำ จิตรกลำง 6111011809024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.250 นำยนิธิ ศิริธร 6111011447013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.251 นำงสำวฟ้ำใหม่ ต้ังเจริญสุข 6111011806053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.252
นำงสำวณิชชำวีณ์ อธิภัทรวิ
สิทธ์ิ

6111011815005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.253 เด็กหญิงชลิสำ สงเสน 6111011320048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.254 นำยปฏิญญำ ถนอมบุญ 6211011480001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.255 นำยถวิกรณ์ รำชประดิษฐ์ 6211011806015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.256
นำยชนม์กระสินธ์ จรูญวัฒน
ไพบูลย์

6211011460074
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.257 นำยธนำธิป สังขะวรรณ 6211011940023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.258 นำงสำวพรรณนภำ คุ้มใจ 6211011320028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.259 นำยกุลโรจน์ เดชสินมหัตวงษ์ 6211011767020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.260 นำงสำวพรรษมล ถ่องสกุล 6211011660011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.261 นำงสำวนษวรรณ อเนกรุ่งสิน 6211056160004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.262 นำยชนะโชติ ฟักนิกร 6211011553007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.263 นำงสำวขนิษฐำ วรรณประพันธ์ 6211056160016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.264 นำยรำชวัลลภ ชูศรี 6011011796028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.265 นำงสำวภวิษพร เอ่ียมสม 6111011460069
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.266 นำงสำวพิมพ์ ขจรบุรี 6211056990064
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.267 นำงสำวมณีวรรณ สุขเกษม 6111011320017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.268 นำยศิขรินทร์ ด้วงเงิน 6111011570019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.269 นำงสำวศิริกำนต์ ชนนิยม 6111011320034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.270 นำยชำนนท์ วันเดวำ 6211056721116
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.272 นำงสำวกุลธิดำ สีวันนำ 6211011460059
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.273 นำงสำวนิรชำ ศรีมันตะ 6211056721033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.275 นำงสำวสุภำวดี นรำภิรมย์ขวัญ 6211011801018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.276 นำงสำวเพ็ชรรัตน์ ศรีสุวรรณ์ 6011011796018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.277 นำงสำวภัททิยำ มงคลบุตร 6111011815001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.278 นำยพีรภำส อ้นเล่ห์ 6111011796052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.279 นำงสำวกนกอร พำหำ 6111011470013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.280 นำยสรวิศ คุ้มผล 6111011796018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.281 นำงสำวศุภสินี ปรีเปรม 6111011804043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.282 นำยธนัญชัย นำมมำลี 6211011940006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.283 นำงสำวกิตติมำ เอ่ียมกุล 6211011814031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.284
นำงสำวณัชชำภรณ์ ทิพย์
สุวรรณ์

6211011570010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.285 นำงสำวนวสรณ์ อุทัยนนท์ไชย 6211011445026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.286 นำงสำวสุทธินันท์ นำสูงชน 6211011320005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.287 นำงสำวจีรำวรรณ อุปนุตร์ 6211011460038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.288 นำงสำวปำริชำติ ธูปสมุทร 6211011448049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.289 นำงสำวสุทิษำ วงษ์อักษร 6211011540031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.290 นำงสำวศุภิสรำ ค ำนุ 6211011801019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.291 นำยวชิรวิชญ์ นิยมวัฒนพันธ์ 6211056721053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.292 นำงสำวรินตกำนต์ จินตมำศ 6211011814033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.293 นำยศุภวิชญ์ ศรีอ่อน 6211011447002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.294 นำยสุรสีห์ วงษ์ตำฟู 6011011480011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.295 นำงสำวพรสวรรค์ แขกพงษ์ 6111011804014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.296 นำยพัชรพล เงินยวง 6111011814008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.297 นำงสำวบูรณำ คงฤทธ์ิ 6211011340009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.298 นำงสำวณัฏฐณิชำ สก๊อต 6111011480020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.299 นำงสำวชัชชษำ สีจันทร์ 6211056990065
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.300 นำยสิทธิกร กินนิน 6111011814014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



36

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

1ก.301 นำงสำวชนนิกำนต์ แสงศรี 6011011491018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.302 นำยธนทัต บุญน ำ 6011012760001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.303 นำยกฤษดำ บุญมณีประเสริฐ 6011011320015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.304 นำงสำวจุฑำมำศ ล้วนตระกูล 6211011445057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.305 นำยวรุต กำญจนดิษฐ์ 6111011480046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.306 นำยธนวัฒน์ พรปิยะภคนันท์ 6211011802022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



37

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

1ก.307 นำงสำวพรนัฐชำ ศรีกัน 6211056990042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.308 นำยอนุวัฒน์ ไพรสน 6211011447004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.309 นำงสำวยัสมีน ทองค ำ 6211056160006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.310 นำงสำววริษำ อยู่พันดุง 6211011767014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.311 นำงสำวประภำสภรณ์ เช้ือช่ืน 6011011814012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.312 นำงสำวกนกวรรณ เชียงตันต์ิ 6211011480014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



38

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

1ก.313 นำงสำวณิชกุล อู่ขลิบธนำพันธ์ 6211011796043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.314 นำงสำวรัตนำวดี สุขจอย 6211011814043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.315 นำงสำวอภิชญำ สกุลหอม 6211011340019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.316 นำงสำวปนัดดำ วงศ์นรำกรกุล 6211011445054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.317 นำงสำวชลิตำ แซ่ต้ัง 6011011448031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.318 นำงสำวอนัญญำ นำคศรีจันทร์ 6011011470037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



39

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

1ก.320 นำยเจษฎำ คุณรวมสิน 6111011802016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.321 นำงสำวสุภัค ธีระศำสตร์ 6011011804007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.322 นำยศรำธร ประดุงสุทธ์ิ 6111011470040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.323 นำงสำวอุไรวรรณ แก้วพะเนียง 6111011540041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.324 นำงสำวภัควลัญช์ หมัดจุ้ย 6211011001006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.325 นำงสำวทิพวรรณ จันทร์แดง 6211011820049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.326 นำงสำวพิมพ์พัชร์ สูงสุดเอ้ือม 6211056721009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.327 นำยสรำวุทธ อินทรัตน์ 6111011445082
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.329 นำงสำวพลอยลดำ ลำภอุดม 6211011802041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.330 นำยธีรณัฏฐ์ สติประเสริฐ 6211011802030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.331 นำงสำวดวงกมล เอ่ียมใจตรง 6211011809009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.332 นำงสำวจิรำพร ปลำยสวน 6211056990041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.333
นำงสำวอำจำรี ส ำเร็จศิริ
ปัญญำ

6011056605018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.334 นำงสำวปิยวรรณ ค้อไผ่ 6211011480003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.335 นำงสำวปุณณสำ ขันเงิน 6211056990053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.336 นำงสำวเปรมิกำ อินทร์งำม 6211011460073
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.338 นำยศรำวุฒิ บุญเปียก 6111011804039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.339 นำงสำวศุภำกร คล่องรักษ์สัตย์ 6211011820025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



42

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

1ก.340 นำงสำวนนท์ฐิชำ เทียบเฮียง 6111011809010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.341 นำงสำวลดำวัลย์ หวังมำน 6111056180049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.342 นำงสำวพิมระภัทร เขมิกำนนท์ 6211011445021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.343 นำงสำวอทิตยำ วีระสัย 6211056605019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.344 นำงสำวณิชกมล พัชรวงศ์สิริ 6111011809035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.345 นำงสำวพลอยไพลิน สุขศรีทอง 6111011796012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



43

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

1ก.346 นำงสำวนัทธมน เวียงทอง 6211011448022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.347 นำงสำววิชุดำ บุญลัย 6211011809019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.348 นำงสำวสุดำรัตน์ เรืองศรี 6211011320023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.349 นำงสำวปณิศำ โมทำน 6111011804037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.351 นำยณัฐดนัย เบญมูซำ 6111011491019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.352 นำงสำวณัฐธิดำ รอดแจ้ง 6111011540018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.353 นำงสำวอุษำ น้ ำพลอยเทศ 6111011553060
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.354 นำงสำวชลลดำ คงกพ่ี 6111056160110
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.356 นำงสำววรณัณ ข ำเนตร 6211056160008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.357 นำงสำวปรำณปริยำ เยสูงเนิน 6111011540046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.358 นำงสำวณิศำ กันดี 6111011804003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.359 นำงสำวปภัสรำ จันทำ 6111011802031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.360 นำงสำวมนัสวี เอ่ียมเจริญ 6211011796001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.361 นำงสำววศินี ใหลเจริญ 6211011801022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.362 นำงสำวณัฐพร วงษ์แก้ว 6011011553018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.363 นำงสำววนำลี ฤทธ์ิงำม 6011012760007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.364 นำงสำวพรธิภำ ผสมทรัพย์ 6111056150008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.365 นำงสำวศศิตำ อำรีย์ 6211056721102
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.366 นำยธีรชำติ พละพงศ์ 6111056721163
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.367 นำยนรินธร ข ำลึก 6211056724021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.368 นำงสำวทยิดำ ครุฑค้ ำ 6211011809020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.369 นำงสำววรรณพร กิจโสภำ 6211011809011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.370 นำงสำวณัฐนรี บุญรอด 6011011553029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.371 นำงสำวเขมิสรำ ประมงคล 6111011796055
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.372 นำยปิยะวัฒน์ แจ่มจ ำรัส 6111011660005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.373 นำงสำวบุญญิตำ ละครเขต 6111011553049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.374 นำงสำววรญำ อ ำภำพรรณ 6111011491026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.375 นำยอภิภู บุญปล่ัง 6211056721074
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.376 นำงสำวธิติมำ ระเบียบดี 6111011340011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.377 นำยรชต อินทร์บุญ 6011011814017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.378 นำยอนุวัฒน์ แดงสว่ำง 6111011809036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.379 นำงสำวปุญชรัศม์ิ รัชตมงคลชล 6111011540055
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.380 นำงสำวสลิลทิพย์ บัวสิทธ์ิ 6111011540044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.381 นำงสำวญำสุมินทร์ อุทยำ 6111056605034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.382 นำงสำวยลรดี สนคมิ 6211011806006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.383 นำงสำววณิชยำ บุญญำนนท์ 6211056721070
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.384 นำยนิธิวัฒน์ บ ำรุงสวน 6111056724035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.385 นำงสำวสุนทริยำ แสงน่ิม 6211011480009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.386 นำงสำวเจณิสตำ จ ำปำจันทร์ 6111011510018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.387 นำงสำวมิภำพร นิสังรัมย์ 6211011806030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.388 เด็กหญิงกนกอร พำนิชกำร 6011011460015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.389 นำงสำวขวัญรัตน์ แซ่อือ 6111011460017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.390 นำงสำวนลินี ธัญญผล 6211011480008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.391 นำงสำววรดำ วรนันทวงศ์ 6111011804002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.392 นำงสำวปำริชำติ วงศ์ค ำ 6011011802004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.393 นำงสำวรุ่งทิพย์ ชูพินิจ 6111056605019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.394 นำงสำวปัณฑ์ชนิต มุสิกรัตน์ 6111056724003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.395 นำงสำวศิรินำฏ อำนำมวงษ์ 6111056180031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.396 นำงสำววัลญำ นำคประวัติ 6111056180044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.397 นำงสำววรำภรณ์ ไพวงษ์ 6211011814022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.398 นำงสำวนัฐธิยำ อ่อนศรีทอง 6011011470005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.399 นำงสำวกิตติญำ นพโสภณ 6011011553030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.400 นำงสำวสรญำ วงสำ 6111011480041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.401 นำงสำวไอนำ เลำะหนับ 6211056990014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.402 นำงสำวกนกวรรณ ไผ่สมบูรณ์ 6011011553003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.404 นำงสำวจันทร์เพ็ญ แสงทอง 6211011510043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.405 นำงสำวรำตรีพร แสนประเสริฐ 6011011796029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.406 นำงสำวดวงกมล เกตุแย้ม 6111011320014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.408 นำงสำววัลลภำ ประสงค์สุข 6111011340027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.409 นำงสำวพัชรพร บุญศรี 6211011340025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.410 นำยวรวุฒิ ลีอุต 6011011446022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.411 นำงสำวปิยำภรณ์ ดำรำศร 6111056990116
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.412
นำงสำวธัญญำเรศ อรัญ
วัฒนำนนท์

6111011814019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.413 นำยสุนทร สุภพิมล 6111011340020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.414 นำงสำวชลดำ สองเมือง 6211056721093
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.415 นำงสำวขวัญเรือน เอ่ียมสอำด 6211011796026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.416
นำงสำวเจนจิรำ ด่ำนต้องกระ
โทก

6111011448028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.417 นำงสำวภัคจิรำ พรมจันทึก 6211011820020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.418 นำงสำวศิริรัตน์ โกสุม 6011056605017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.419 นำงสำวอุษณีย์ ปีนอก 6111056605007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.420 นำงสำวเมทินี เทพบุตร 6211011340016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.421 นำยเตชิต ปิติเตชำกิตต์ิ 6211011460018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.422 นำยพงศกร กุตัน 6111011340029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.423 นำงสำวชญำนิศ ศิวิลัย 6111011320056
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.424 นำงสำวปำลิตำ กองมะเริง 6211011445049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.425 นำงสำวธิดำทิพย์ สุขใส 6211011809036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.426 นำงสำวพัชรพร มุ่งบุญ 6111056180029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.427 นำงสำวณัฏฐธิดำ น้อยศรี 6211056990071
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.428 นำงสำวพรทิพำ จำนดี 6111056150007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.429
นำงสำวนันทเนตร ยำว
สันเทียะ

6011056990012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.430 นำงสำวศยำมล บุดดำ 6011056605019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.431 นำงสำวกัญญำรัตน์ ชนะกูล 6211011510025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.432 นำงสำวพรรณนภำ โชติยำ 6011011446024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.433 นำงสำวเจนสุภำ คงเจริญสุข 6211011940025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.434 นำงสำวจุฑำมณี หมำยรอดดี 6011011796007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.435 นำงสำววิรำภรณ์ แก้วลำ 6211011801020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.436 นำงสำวสุวิมล บุญเชิด 6111056990054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.437 นำงสำวฤทัยรัตน์ กุลรัตน์ 6111011340035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.438 นำงสำววรรณวิศำ มีนำม 6111056990110
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.439 นำงสำวปณัฐพร กล่ินมณฑำ 6211056990058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.440 นำงสำวอำรีรัตน์ สำยกระสุน 6111011320057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.441 นำยเทพทัต หม่ันสำน 6211056160001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.442 นำยดนัยฤทธ์ิ พรรณสน 6211056605024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.443 นำงสำวนันทพร อ่อนปัดชำ 6111056605005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.444 นำงสำวสุนิสำ ไชยโคตร 6111011820020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.445 นำงสำวโสภิดำ เกตพงศ์ 6111011320026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



59

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

1ก.446 นำงสำวงำมลักษณ์ สมันพงษ์ 6111056150004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.447 นำงสำวสุภำวิดำ มันทุรำช 6211011460014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.448 นำงสำวเกษสิณี บุญร่วม 6011056731002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.449 นำงสำวศศินำ สุภำพ 6111056990091
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.450 นำงสำวธำรทิพย์ ธรรมษำ 6211056990086
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.451 นำงสำวอุษณียำภรณ์ เสำวัง 6211056990073
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.452 นำงสำวอัญชญำ โชคชัย 6111056160067
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.453 นำยชิณกรณ์ เข็มอ่อน 6011056990051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.454 นำงสำวสิดำรัศมี วงสวัสด์ิ 6111011320007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.455 นำงสำวพัชรำภำ สิมำขันธ์ 6011056150009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.456 นำงสำวณัฐริกำ กัณหำบุตร 6111056990074
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.457 นำยศดำนันท์ สำยทอง 6111011815004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.458 นำงสำวศรำรัตน์ แสงอรุณ 6111011809003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.459 นำงสำวปรียำนันท์ สิงห์หลอด 6111056721031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.460 นำงสำวปทิตตำ ฉลำดเขียว 6211011806009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.461 นำงสำวกุลธิดำ พิมศร 6211011448046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.462 นำงสำวมำลัยทอง ขันธิวัตร 6111011340062
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.463 นำงสำวขนิษฐำ อัปกำญจน์ 6111011540002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



62

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

1ก.464 นำงสำวศิริพร ผ่องศรี 6111011460049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.465 นำงสำวรุ่งรุจี รำชแผ่นดิน 6111011470006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.466 นำงสำวดวงใจ ประทำน 6011011804015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.467 นำงสำวผกำมำศ หมอนค ำ 6011056601002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.468 นำงสำวพรนรำ ขุนศรี 6211056990017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.469 นำงสำวกฤติยำ สำยศรี 6111056160134
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.471 นำงสำวรัชฎำ สุทธิสน 6011011805006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.472 นำยธงชัย เกษลำ 6211056990010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.473 นำยเจษฎำพร อุ้มอุรำญ 6211011445035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.474 นำงสำวสุภัสสรำ ธรรมนุ 6211056990078
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.475 นำงสำวชลำลัย สำยโสภำ 6211011460078
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.477 นำงสำววรรณฤดี สัญลักษณ์ 6011056990011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.478 นำยภรำดำ ทำรพันธ์ 6111011480001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.479 นำงสำวชุติมำ สีหำมำตย์ 6211056990057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.480
นำงสำวจิตติกำญจน์ สิริธนำว
รำกุล

6211056721037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.481 นำงสำวศรัญญำ ชูสกุล 6111056990082
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.482 นำยภัทรเวช บ ำรุงเพชร 6111056990107
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.483 นำงสำวกีรติกร สอนค ำแก้ว 6211011448018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.484 นำงสำวสุธิตำ บัวหนอง 6111056605023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.485 นำงสำวณัฐชยำ สุภำพงษ์ 6011056601017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.486 นำงสำวจิรำพร ง้ำวนำเสียว 6111056180007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.487 นำยอภิโชค โมฆรัตน์ 6211011540034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.488 นำงสำวอัลธิกำรัตน์ พิกุลศรี 6111056180011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.489 นำงสำวปำริชำติ บำงเหลือ 6111011480043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.490 นำงสำวนิรชำ จุปะมะตัง 6011011541015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.491 นำงสำวพิยดำ อักษร 6111056180016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.492 นำงสำวอรอนงค์ น้อยนะรินทร์ 6211011460004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.493 นำงสำวดำรุณี ภูดำนุ 6111056990008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.494 นำงสำวสุภำวดี พินิจมนตรี 6111011340063
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.495 นำงสำวพรธีรำ สอนโว 6111056180020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.496 นำยศรัณย์ ทรัพย์สุวรรณ 6011011446004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.497 นำยสหรัฐ ภำณะรมย์ 6011012760036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.498 นำงสำวลิลณี ภูงำมเขียว 6211011460005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.499 นำงสำวสุพรรณภัก แก้วค ำภำ 6111056990069
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.500 นำงสำวอรัญญำ ประทุมมำ 6011011805015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.501 นำงสำวอรนิชำ อิงเทพ 6111056605025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.502 นำงสำวอรพรรณ ลันละนำ 6211056990022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.504 นำยธนพล ตันทะอธิพำนิช 6111011448050
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.505 นำงสำวอังคณำ อ่อนจันทุม 6111011814022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.506 นำงสำวนุชจรินทร์ ทอนสูงเนิน 6111056605036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.507 นำงสำวรพีพรรณ ม่ันแร่ 6111011445043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.508 นำงสำวทิพวรรณ ศรีสำคร 6111056150009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.509 นำงสำวมธุรดำ แก้วหำดี 6211056725028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.510 นำยรณกฤต ชำวสวน 6211056721050
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.511 นำงสำวศรุตยำ ขุนทำ 6111011340017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.512 นำงสำวปำนธิวำ พรมพัฒ 6111056990095
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.513 นำงสำววัลยำ อุดมสุวรรณ 6111011804012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.514 นำงสำวธัญญลักษณ์ สีหำรำช 6211056990097
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.515 นำงสำวพัชรำภรณ์ ปัจฉิมบุตร 6211056605030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.516 นำงสำวจินตนำ นำรุน 6211056605029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.517 นำงสำวพัชรีวรรณ ศรีเสมอ 6211056721046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.518
นำงสำวประกำยเพชร จันทะ
สิงห์

6111011470019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.519 นำงสำวจริยำ ลอยนอก 6211056724034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.520 นำงสำวปดิวรัดำ ค ำสำว 6011011804009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.521
นำงสำวอัจฉรำลักษณ์ โส
ประดิษฐ์

6211056605022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.522 นำงสำวจิรำวรรณ คนหลัก 6211056990087
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.523 นำงสำวพวงเพ็ชร นำคเกษม 6111011510020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.524 นำยอภิสิทธ์ิ ศรีวิชำ 6111056180022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.525 นำงสำวปำริกำ หอมทรัพย์ 6211056990104
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.526 นำงสำวกัลยรัตน์ ใขไพวัน 6111056990030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.527 นำงสำวณัฐวดี ศรีเพชร 6111011340003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.528 นำงสำวปนัดดำ ปัญญำ 6111011340031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.529 นำยธนวัตร์ สงจัตุรัส 6111011340001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.530 นำงสำววรรณิภำ โพธิเสน 6011011491006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.531 นำงสำวอรยำ ณ หนองคำย 6211056721119
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.532 นำงสำวณัฐพร โพธ์ิภูมี 6211011796046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.534 นำงสำวกมลวรรณ ป่ันสุข 6111056160109
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.535 นำยเธียรธัช โคกม่วง 6111056721096
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.536 นำงสำวมัทนำ สันโดษ 6111011809029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.537 นำงสำวเกียรติสุดำ เจริญสุข 6111011448045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.538 นำงสำวกัญญำณัฐ อัปมระกำ 6111056990132
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.539 นำงสำวดำปนีย์ อัปมะโน 6111056990092
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร



74

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

1ก.540 นำงสำวเบญจมำศ อดทน 6111056990119
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.541 นำงสำวพรพิมล ลำยโถ 6211056990036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.542 นำงสำวรัตนพร ยมศรีเคน 6111056990066
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.543 นำงสำวศิรินทร์พร ฤทธิยำน 6211056990051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.544 นำงสำววรรณวิภำ สีดำค ำ 6011056601015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.545 นำงสำวอินทรำณี บุญลี 6211011809037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.546 นำงสำวสุพรรษำ วิรุณดก 6011056601020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.547 นำงสำวประไพศรี อยู่คง 6011011541024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.548 นำงสำวปวีณำ หอมพะนำ 6111011540009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.549 นำงสำวศิรินญำ ภูประธรรม 6211011809010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.550 นำงสำวภัคจิรำ ยำน้ ำค ำ 6211011340023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.551 นำงสำวอำทิตยำ พิมพ์โพธ์ิ 6111011796022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.552 นำงสำวสุพรรญนิกำ สุทธิพันธ์ 6011011448010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.555 นำงสำวสุนันทำ อำมำตย์มนตรี 6111056990084
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.556 นำงสำวอมรำวดี จุ่นสน 6111056604004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.557 นำงสำวกรรณิกำร์ ค ำภักดี 6211056725020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.558 นำงสำวธมลวรรณ ย่อมอำรีย์ 6211011445051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.559 นำงสำวศิรินภำ แสงกุลัง 6211056605015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.560 นำยชัยสิทธ์ิ ศรีประโชติ 6211056725016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.561 นำงสำวภัทรำภร กอนแก้ว 6211011802037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.562 นำงสำวศิริลักษณ์ วรนำม 6211011460052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.563 นำงสำววิมลรัตน์ แสงสวำสด์ิ 6211056990015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.564 นำงสำวกินรี ภูพลอย 6211056990034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.566 นำงสำวมำรตี แจ่มสุวรรณ 6011056990046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.567 นำงสำวกัญญำรัตน์ ปรีเลขำ 6111056990025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.568 นำงสำวกฤษิรัชตำ จีนมัชยำ 6211056990098
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.569 นำงสำวนุจิรำ ประครองเส็ง 6211011445037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.570 นำงสำวพิมลวรรณ ขมปัญญำ 6111056180026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.571 นำยณัฐพงษ์ อัครจันทร์ 6211056990100
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.572 นำงสำวสุนิตำ สีมี 6111011340036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.573 นำงสำวชนำกำรต์ รู้จิตร 6211056725023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.574 นำงสำวสรัลชนำ มำตขำว 6111056725011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.575 นำงสำวชลธิชำ นำวงค์หำ 6211056605014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.576 นำยธีระพัฒน์ ใสส่อง 6111011553051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.577 นำงสำวชลธรัศม์ิ อุดมวสุรัตน์ 6111056721083
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.578 นำงสำวนันทิยำ กำนิล 6111056990115
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.579 นำงสำวอรประภำ จอยวงศ์ 6111011480007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.580 นำงสำวจินตนำ นำโสก 6111056990131
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.581 นำงสำวมัยมูนำ กันทะวงค์ 6011056990038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.582 นำงสำวศุภิกำ ปินมำ 6011011445002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.583 นำงสำวสรินดำ ยืนยัง 6011012760033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.584 นำงสำววำริพินท์ุ บัวจงกล 6211011448037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.585 นำงสำวรัชนีกร วงค์เทพ 6011056990047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.586 นำยสำริน สร้อยค ำ 6211011767003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.588 นำงสำวเพียงดำว ใจช่ืน 6111056725008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.590 นำยสวิตต์ ผดุงรัตน์ 6011056180007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.591 นำงสำวนริศรำ ส ำเภำไทย 6211056990090
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.592 นำยอัษฎำวุธ เหมืองอุ่น 6011011446006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.593 นำยสพลดนัย อิสรำนนท์ยำมี 6111056990111
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.595 นำงสำวภัทรสุดำ จูงใจ 6211056721048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.596 นำงสำวชนำภัทร กำทองทุ่ง 6211011820011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.597 นำงสำวศุวิมล ใจแก้ว 6111056180030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.598 นำงสำวกุลธิดำ อนุจร 6211056725004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.600 นำงสำวกิติยำภรณ์ สมเงิน 6211056990005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.601 นำยณัฐพงศ์ ทำพันธ์ 6011012760029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.602 นำงสำวภัสธิรำกร กองแก้ว 6111011820015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.603 นำงสำวจุฑำมำศ สำรใจ 6111056990038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.604 นำงสำวมณทิรำ ค ำชุ่ม 6211056990082
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.605 นำยณัฐพล จันต๊ะ 6211056605023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.606 นำงสำวธีวร์วรำ ปำเป็ง 6211056990074
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.607 นำงสำวจิรำวรรณ แย้มจิตร์ 6211011448038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.608 นำงสำวธีรำพร จะแวง 6211056990023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.610 นำงสำววำสนำ นิมซีก 6111011553028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.611 นำงสำวปณิดำ วงศ์ไชย 6211056990003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.612 นำยสุรพันธ์ ธิมำ 6211011445039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.614 นำงสำวปิยะปำณ ชำวเวียง 6011056721038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.615 นำงสำวศุภิสรำ แมลงผ้ึง 6011011805014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.616 นำยสหรัฐ พรมค ำอ้ำย 6211011809033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.617 นำงสำวอิงกมล วงค์แก้ว 6211056990084
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.618 นำงสำวกมลวรรณ อินถำ 6211056990083
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.620 นำงสำวปนันดำ ใจปินตำ 6011011553014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.621 นำยมัทธิว ย่ังยืนเกษมสุข 6011056160046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
โทร 022445198 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.622 นำยศิรวิชญ์ กรองมีคุณ 6111056990033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 2 คุณอมรำ 
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

1ก.623 นำงสำวจิรัสยำ วันขำมป้อม 6111056990128
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.624 นำงสำวดำรำวรรณ ผิวฉวี 6111011320038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.625 นำงสำวสุดำรัตน์ อนันทสุข 6211011460075
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.626 นำงสำวเบญญำภำ สำยพรม 6111011460090
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.627 นำงสำวโชติกำ เขียวงำม 6111011340046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.628
นำงสำวธัญญลักษณ์ น้อยบ้ำน
เก้ิง

6111056180010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.630 นำงสำวปรัชญำ สุขภูตำนันท์ 6111056721015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.631 นำงสำวปณิดำ เฟ่ืองฟุ้ง 6111011320037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.632 นำงสำวเจนเนตร แสงสุรีย์ 6111011820008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.633 นำงสำววรรณพร นนทิง 6111011804022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.635 นำยอรรครชัย เดชอินทร์ 6211056990067
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.637 นำงสำวกนกวรรณ ศรีผง 6111011340022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



88

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

1ก.638 นำยทิวัตถ์ อักษร 6211056160033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.639
นำงสำวพรนิภำ ทรัพย์
ประเสริฐ

6111056725020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.640 นำงสำวนันทิกำ จบศรี 6111011820042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.641 นำงสำวสุนันทำ แจ้งดี 6111056160096
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.642 นำงสำวอรวรรณ์ เวฬุวนำรักษ์ 6211011340003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.643 นำยธีรวุฒิ ใบวิวัฒนำ 6011011804016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



89

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

1ก.644 นำงสำวปิยนุช ด้วงรักษำ 6111056990077
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.645 นำงสำวเบญจรัตน์ เอ่ียมเขียว 6111011510025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.648 นำยศุภกิตต์ิ ค ำล ำปำง 6211056605018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.649 นำงสำวศศิธร ท้ำวลอม 6011011814004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.650 นำยอดิศร แก้วลูน 6211011802001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.651
นำงสำวรัตนำภรณ์ แก้ว
ประสงค์

6211011806001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.652 นำงสำวชุติมำ อินเขียว 6211056990021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.653 นำงสำววรนิษฐำ อ่อนศรี 6111011553004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.654 นำงสำวพิจิตรำ อ ำนัดมำตย์ 6211056721079
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.655 นำงสำววิมล ด้วงบ้ำนยำง 6211056721016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.656 นำงสำววลัยลักษณ์ ใจทน 6211056160017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.657 นำงสำวพัชรำภำ สุขสะบำย 6111056990133
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.658 นำยอธิวัฒน์ ฮวบนวม 6111056721123
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.659 นำงสำวปิยำพัชร คมข ำหนัก 6111056990099
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.660 นำยพลวิทย์ เชียงแสน 6211056724020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.661 นำงสำววรพรรณ เกตุขุนทด 6111011445055
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.662 นำยโจนำทำน สมิธ คงเจริญ 6111011802004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.663 นำยวำยแอต สมิธ คงเจริญ 6111011809002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.664 นำงสำวชลดำทิพย์ พิมพ์เมือง 6211011806029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.665 นำงสำวกนกวรรณ พลคร 6111011540023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.666 นำยนพกร จันทะคูณ 6211011445027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.667 นำยเดชปรีดำ เพ็ญประชุม 6211011320011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.668 นำงสำวอรญำ มีศรี 6011056605021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.669 นำงสำวภำนุชชรินทร์ ป้องทอง 6211011553033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.670 นำยอภิสิทธ์ิ มำรอด 6111011815009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.671 นำงสำวณันทนำ สำรีน้อย 6111056990053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.672 นำงสำวจุฑำรัตน์ พิมพ์ภำพ 6011056990033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.674 นำงสำวประภำสิริ สีรักษำ 6211056724032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.675 นำงสำวนัยรัตน์ นิธิโชติชัยเลิศ 6111011802041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.676 นำงสำวสุธำสินี อินทดิษฐ 6211056721109
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.677 นำยชิตดนัย เล่ือยแพง 6211011448008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.678 นำงสำวสุพิชชำ เดชธนู 6011011448036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.679 นำงสำวภูธนิดำ กระดังงำ 6211011540014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.681 นำยพงศธร แก้ววงค์ศรี 6211011767002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.682 นำงสำวธัญญำรัตน์ อ่ึงไพร 6011011796012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.683 นำงสำวสริตำ เรืองจินดำ 6111011796038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.684 นำงสำวประทุมทิพย์ พุ่มนำค 6111011460063
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.685 นำงสำวศิริอรุณ สุขงำม 6211011510005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.686 นำยณัฐวุฒิ พุ่มแย้ม 6211011510026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.687 นำยศิวกร กรุดทอง 6011011796005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.688 นำงสำวธัญวรัตม์ คงวิจิตร 6011011491008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.689 นำงสำวสุภำพร อ่อนแฮน 6011011510004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.690 นำยอนัตตำ โนนทะศรี 6011011802005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.691 นำยธนภัทร เพชรทิม 6111056160069
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.692 นำงสำวสิเนหำ เกียรติศิริ 6111011448061
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.693 นำงสำวธนิตำ ธเนศกิตติพงศ์ 6111011804016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.694 นำงสำวกำญจนำ พังกุ่ย 6111011814001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.695 นำงสำวรสรินทร์ เฮงสงวน 6111011820065
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.696 นำงสำวปิยรัตน์ จันทร์หอม 6111056724015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.697 นำงสำวดวงมณี บำนแย้ม 6111056721023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.698 นำงสำวธัญพร ภู่ทอง 6211056990101
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.699 นำงสำวนิรฌำ วังกะหำด 6211011540033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.700 นำยวรเดช เพียรไพโรจน์ 6211011570040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.701 นำงสำวสุพรรษำ สมรูป 6111011480016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.702 นำงสำวณัฐวดี ประเสริฐบุณย์ 6111056721055
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.703 นำยจิรโชติ แถมดอน 6211056721097
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.704 นำงสำวยุพำพรรณ กรมดี 6211056721063
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.705 นำงสำวจิรภัทร์ พงษ์เขียว 6211011445024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.706 นำงสำวลักษมณ ชิณวงค์ 6011012760016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.707 นำยพินิพันธ์ ค ำอินทร์ 6111011540024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



99

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

1ก.708 นำงสำวธนพร เสนำบุตร 6111056990088
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.709
นำงสำวชนำกำญจน์ แผน
สมบูรณ์

6111011553070
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.710 นำงสำววรินทร เอกมนสิกำร 6211011802026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.711 นำงสำวชลิตำ พัฒนวัชรกุล 6211011460053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.712 นำงสำวนิชำดำ สิทธิสร 6211011460056
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.713 นำงสำวศิรินภำ นภำศิริโรจน์ 6211056990102
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.715 นำงสำวภัทรศยำ เกิดหิรัญ 6111011802017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.716 นำงสำวภัชรวดี ผำติชัยสิทธิ 6111011510014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.717 นำงสำวอรไพลิน เรืองขจร 6211011809008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.718 นำงสำวนฤมล อ่องบำงน้อย 6211011809018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.719 นำงสำวสุพรรษำ มำกส ำลี 6011056601016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.720 นำยชำนนท์ รุ่งรังศรี 6211011809017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.721 นำงสำวธำรำรัตน์ อินกอง 6211011796002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.722 นำงสำวญำดำ แก้วนิคม 6211011510020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.723 นำงสำวณัฐฐำ ฤทธ์ิส ำเร็จ 6011011448037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.724 นำงสำวกุลสตรี รัตนุ่มน้อย 6211056721078
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.727 นำงสำวพจนำ เพ็ชรสวี 6211011445008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.728 นำงสำวอลิษำ พุ่มรัก 6211011460011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.729 นำงสำวอัญชิษฐำ บุญขจำย 6211011820002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.730 นำงสำวณัฏฐิกำ คงมำก 6111011445060
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.731 นำงสำวพรพรรณ ฉัตรแก้ว 6011011805012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.732 นำงสำวพรรณรำย ฉัตรแก้ว 6011011805013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.733 นำงสำวจันทิมำ ทรงหยง 6111056180046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.734 นำงสำวอำรีบุตร เส็งประชำ 6111011480003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



103

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

1ก.735 นำยภำนุพงศ์ เลิศจิตตำนุภำพ 6211011460036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.736 นำงสำวศิริรัตน์ มำระศิริ 6211011801004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.737 นำงสำวจุฑำมณี เสประโคน 6011011553004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.738 นำงสำวอมรศรี ม่ันทอง 6011056605008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.741
นำงสำวธัญญลักษณ์ พันธ์
ทองดี

6011056721001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.742 นำงสำวกำญจนำพร เทพเทียน 6111056990063
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



104

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

1ก.743
นำงสำววิไลลักษณ์ วิเศษวงศ์
ษำ

6111011553068
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.744 นำงสำวอนัญพร วิเศษนำม 6211056990103
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.745 นำงสำวอมรรัตน์ รอบรู้ 6111011806059
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.746 นำงสำวจิดำภำ ทองมำก 6111056604008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.747 นำงสำวฐิรญำดำ พวงทองค ำ 6211011814025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.748 นำยจีรพัฒน์ นิตย์ใหม่ 6211011510007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



105

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

1ก.749 นำงสำวสุจิตรำ เนตอนันต์ 6111011445044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.750 นำงสำวภัทรำภรณ์ แดงละม้ำย 6011056605004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.751 นำงสำวปัณณพร ชุบเล้ียง 6011011805001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.752 นำงสำวชลดำ พำรำรักษ์ 6111011340057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.753 นำยเดชำธร จันทรโต 6211011806013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.754 นำงสำวอำภำกร เทียนเครือ 6211011814021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.755 นำงสำวพิมมำดำ ชมช่ืนจิตต์ 6211011510045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.756 นำงสำวสิรีธร เกตุทอง 6011012760039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.757 นำงสำวกมลชนก บุญหลำย 6211011809002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.758 นำงสำวพัชรีวรรณ มีจันทร์ 6211011570014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.759 นำงสำวปัญญำพร บุษษะ 6011011553006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.760 นำงสำวณิชกำนต์ วิชิตกูล 6011011805022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.761
นำงสำวกมลวรรณ เกษตรสิน
สมบัติ

6011011030001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.762 นำงสำววริษฐำ บัวจันทร์ 6211011553008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.763 นำงสำวอภิษฐำ อรชร 6211056160023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.764 นำงสำวธัญญพร วงศ์พรำหมณ์ 6111011340015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.765 นำงสำวนวินดำ รักนิสัย 6211011796032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.766 นำงสำวธันยพร จันทร์แดง 6211011553012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.767 นำงสำวรุจิรำ ไชยกิจ 6111011448020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.768 นำงสำวศศทร มำศโอสถ 6211011460058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.769 นำงสำวเพ็ญนภำ เพชรชนะศึก 6011011460012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.770 นำงสำวเบญจวรรณ ใฝบุญ 6111011340026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.771 นำงสำวขวัญจิรำ เพชรอำวุธ 6111011470061
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.772 นำงสำวสุวนันท์ พันรัตน์ 6211011806034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.773 นำงสำวเกศรำ หนูด ำ 6111011460062
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.774 นำงสำวละออรัตน์ ฉวีภักด์ิ 6011011448025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.775 นำงสำวพิชชำภำ นวลประจักษ์ 6211011480037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.776 นำงสำวสุพัตรำ ศรหล้ำ 6111056180015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.777 นำยณัฐวุฒิ แพทย์นำดี 6111056721028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.778 นำงสำวอัญชลิกำ รัตนบุรี 6211011001004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.779 นำงสำวอุทัยรัตน์ แก้วมีชัย 6211011320008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.780 นำงสำวณัฐชยำ ประชุมทอง 6211011820029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.781 นำงสำวสุวพัชร สุภำพร 6011011804025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.782 นำงสำวสุรัญชนำ บัวจันทร์ 6111011445104
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.784 นำงสำวอมิตำ ขำวข ำ 6111011570035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.785 นำยพลภัทร พรหมสมบัติ 6011011460011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



111

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

1ก.786 นำงสำวสุชำวดี จักสุรำงค์ 6111011570026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.787 นำยศุภชัย เพ็ชรมำก 6211011448027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.789 นำงสำวจัศมินทร์ เสริมทรัพย์ 6211011796004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.790 นำงสำวจุฑำมำศ เผือกผ่อง 6111011470042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.792 นำงสำวนภัสสร ครองยุติ 6011011796025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.793 เด็กชำยสถิตย์ เดียวจรัส 6111011447015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.794 นำงสำวไพลิน ข ำชัย 6111056180032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.795 นำงสำวณัฐกมล กุลพันธ์ 6111011553034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.796 นำงสำวปุญญิศำ ศรีสุข 6111056725004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.798 นำงสำวเนตรชนก บุญข ำ 6111011510015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.799 นำงสำวสำวิกำ แก้วบุตรดี 6211056721080
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.800 นำงสำวธิดำ กังวำนสุระ 6011056180009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.801 นำงสำวรุ่งทิพย์ พรหมสวัสด์ิ 6111011448046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.802 นำยธนำพัฒน์ พรหมเกำะ 6211011445052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.803 นำงสำวเกวลิน สมเพชร 6111056721106
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.804 นำงสำวชุติมณฑน์ พัฒนพิลำศ 6211011460012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.805 นำงสำวเปรมสินี ศรีมุข 6211011447012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.806 นำงสำวนรำรักษ์ เพชรรักษ์ 6011011820033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.807 นำงสำวนลัทพร แซ่เหล่ 6211011460043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.808 นำงสำวจันทร์จิรำพร แสงงำม 6111011809039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.809 นำงสำวเพ็ญนภำ เพชรแดง 6211056721098
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.810 นำงสำวจุรีรัตน์ สำถ่ัว 6011011820011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.811
นำงสำวลิลำวรรณ พิริยะ
ไพศำล

6111011340021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.812 นำงสำวอำทิตยำ แก้วชล 6111056990134
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.814 นำงสำวจุฑำมำศ บุญย้อย 6211011570032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.815 นำงสำวแสงดำว ด ำเนิน 6211011460015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.816 นำงสำวอนุสรำ ต ำภู 6211011809029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.820 นำยรดำ สงเครำะห์ 6011012760030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.822 นำยธนยศ ไชยธรรมเดช 6111056721143
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.823
นำงสำวกนิษฐำ ไชยประสิทธ์ิ
กุล

6011011809008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.824 นำงสำวพิมวดี ประจ ำค่ำย 6011011814016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.826
นำยกัณฑ์อเนก ศุภผล
กุลนันทร์

6211011767010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.827 นำงสำวจุฑำรัตน์ แก้วมุลี 6111011809043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.828 นำงสำวปัญญดำ ผลำสิงห์ 6111056721007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.829
นำงสำวกัญญำลักษณ์ วิบูลย์
ธรรมปำละ

6211056721027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.830 นำงสำวสุภัสสรำ ช่วยเรือง 6011012760010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.831 นำงสำววรนุช จิตหลัง 6111056605028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.832 นำยภำณุกร สุขจิตร 6111056160121
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.833 นำงสำวธันญำณี คชหำญ 6111011445051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.834 นำงสำวณิชำ เตียวย่อง 6211011480005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.835 นำยภำนุเดช หนูกลับ 6111011570022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.836 นำยณัฐกิตต์ิ ไชยชนะ 6211011796033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.838 นำงสำวโสภิตำ ด้วงคต 6011011820016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.839 นำงสำวสำวิณี คงเขียด 6011011320010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.840 นำงสำวสุนิสำ ข ำผอม 6211011809040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.841 นำงสำวสุทธิรำ เพ่ิมเดช 6211056990011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.842 นำงสำวรุซัยนีย์ ซำฟีอีน 6111011540016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.843 นำงสำวอำรีนำ สนำบำรำ 6011011340020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.844 นำงสำวฟำเดีย เจ๊ะโม๊ะ 6011056180015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.845 นำงสำวมัซเรำะห์ กำกะ 6111011570041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.846 นำงสำวนูรีซัน ดือรำแม 6011011809013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.847 นำยวรเดช สกุลรัตน์ 6211056721107
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.848 นำงสำวฮุสนำ เจ๊ะโซะ 6111011809031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.849 นำงสำวนูรีมำน สะมะแอ 6011011809003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.850 เด็กหญิงมัณฑนำ สะแลแม 6111011320052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.851 นำงสำวนำรีมะห์ วำโลง 6011011809006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.852 นำงสำวฟำตอนะห์ มำมะ 6111056150005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.853 นำงสำวซูพียะ ยะโกะ 6011011809005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.854 นำยอัซฮำ ลำเต๊ะ 6111056180050
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.855 นำงสำวนำรำกร คงสีลัง 6211011460028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.856 นำงสำวรมัณยำ ปะลำวัน 6011056601005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.857 นำงสำวนูรุสซำฟีนี มะเกะ 6111056990089
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.858 นำงสำวซอฟำวำตีย์ บินยูโซะ 6111011540037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.859 นำงสำวสุชำนันท์ โทขันธ์ 6111056721153
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.860 นำงสำวกนกกร ถึงพุ่ม 6111011802013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.861 นำยณัฐพล ศิริโสภำ 6011011796001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



122

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

1ก.862 นำยอนุสรณ์ รู้ตะกูล 6111011820035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.863 นำงสำววิไลวรรณ มุกมัน 6011011446019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.866 นำงสำวรัชชนก นุชย้ิมย่อง 6111011470005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.867 นำงสำวธัญธร บัวจีน 6211011767009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.868 นำงสำวปิยอร กล่ินทอง 6111011480038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.869 นำงสำวขวัญชนก นพรัตน์ 6011011445033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.870 นำงสำวศรีธรำ ทำแก้ว 6211011809001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.871 นำงสำวพรรณวดี สัตย์นำโค 6111056180034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.872 นำยนนภัทร์ ขำวผ่อง 5911011796049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.873 นำงสำวสุธิมำ แก้วบุตดำ 6011056721041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.874 นำยวรวุธ อภิบำลศรี 6011056721060
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.875 นำงสำวอรวีรำ หงษ์ทอง 6011056721043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.876 นำงสำวอภิญญำ ถนอมเมือง 6211011540039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.877 นำงสำวอำทิตยำ น้อยมีสุข 6011056724005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.878 นำยวิชยุตม์ สดมุ้ย 6111011340043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.879 นำงสำววศิกำ ประติโค 6111011804015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.880 นำงสำวปรำงค์วลัย แสงพลอย 6111011448003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.881 นำงสำวอรปรียำ ส ำนวนเลิศ 6011011460035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.882 นำงสำวชลธิชำ ศึกนอก 6111056606004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.883 นำงสำวสิรินำถ จันทร์แจ่มใส 5911011460040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.884 นำยพิชิตชัย ชัยวิจิตรมงคล 6111056721168
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.886 นำงสำวภัสรำ   ประยูรทรัพย์ 6111056606001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.887
นำงสำวอมลวรรณ   พงศ์สิริ
ธนเดช

6011011820014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.888 นำยศุภณัฐ   สุทัศน์ 6111056721070
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 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

1ก.889 นำงสำวอำรยำ   ปฐมรัตน์ 6011011809016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.891 นำงสำวฐริณีย์ สุภำ 6111056721069
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.892 นำงสำวบุปภำ บุตรโสม 6211056605028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

1ก.893 นำยสิปปกร   จำงศิริกูล 6011011446001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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