
หนา้ที ่1 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษา

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 24 นางสาวสุดารัตน์ เพชรแก้ว 6011050320004
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 25 นางสาวปองทิพย์ กรินทร์ไตรทิพย์ 6011050320008
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 26 นางสาวปุณรีย์ พวงไธสง 6011050320009
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 27 นางสาวอรุณโรจน์ พิมพ์พันธ์ุดี 6011050320010
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 28 นางสาวรัตนากร นกเล็ก 6011050320011
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

ล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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



หนา้ที ่2 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 29 นายจงรัก หลินศรี 6011050721008
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 30 นางสาวณัฏฐณิชา ทุเครือ 6011050721013
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 31 นายธนกร ภมร 6011050721015
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 32 นางสาวพรชิตา คงสุวรรณ์ 6011050721018
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 33 นางสาวณัฐสุดา พลเสน 6111050320001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่3 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 34 นางสาวอารียา อินลี 6111050320009
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 35 นางสาวอโรชา ศรีสุขปล่ัง 6111050320010
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 36 นางสาวชุติมา สงเคราะห์ 6111050431001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 37 นางสาวรุ่งลักษมี แก้วไพบูลย์ 6111050431008
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 38 นางสาวชมพูนิกข์ กิติลือ 6111050601001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่4 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 39 นางสาวนาเดียร์ เส็นเจริญ 6111050601003
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 41 นางสาวปานชีวา อินประโคน 6111050601012
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 42 นางสาวพัชรีพร ชูทอง 6111050601014
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 43 นางสาวปัญจาวีย์ บัวมีกล่ิน 6111050601016
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 44 นางสาวศิญาณี ทารา 6111050601018
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่5 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 45 นางสาวสุพิชชา ชัยชนะ 6111050601021
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 46 นางสาวชนัญญา เซ่ียงเจ๊น 6111050601022
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 47 นางสาวประภัสสร ลาดปะละ 6111050721009
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 48 นายกฤตบุญ ทองแท้ 6111050721032
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 49 นางสาวรุจิภา วังหิน 6111050721038
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่6 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 50 นางสาวธนิชตา บ ารุงศรี 6111050721041
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 52 นางสาวเมทินี สังข์ทอง 6211050320001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 53 นางสาวขนิษฐา จันทร์อ่ า 6211050320002
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 54 นางสาวจุฬารักษ์ โตส าราญ 6211050320004
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 55 นางสาวเพ็ญพิมล กอแก้วศิริชัย 6211050320005
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่7 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 56 นางสาวพัชรีพร ดวงมาลา 6211050320008
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 57 นางสาวจิดาภา เฮียงโยธา 6211050320011
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 58 นางสาวอภิชญา เกตุภพ 6211050320012
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 59 นางสาวสุภิญญา วงษ์น้อย 6211050320013
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 60 นางสาวธิดารัตน์ ยศบุญมี 6211050320015
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่8 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 61 นางสาวอาภาภรณ์ สาระสุข 6211050320016
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 62 นางสาวอรัญญา เพชรสันทัด 6211050320017
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 63 นางสาวสโรชา ธรรมศรี 6211050320018
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 64 นางสาวสุภาพร แก้วคง 6211050320021
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 65 นางสาววรานุช ส าราญเนตร 6211050320026
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่9 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 66 นางสาววีรวดี สุดนาลาว 6211050320027
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 67 นางสาวภิษญา สุวรรณศรี 6211050601001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 68 นายปพิชญา เน้ือเงินดี 6211050601005
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 69 นางสาวลัดดาวัลย์ กลีบเมฆ 6211050601009
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 70 นางสาวชลธร บัวโรย 6211050601011
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่10 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 71 นางสาวศุภิสรา ฉัตรวนิชเสถียร 6211050601017
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 72 นางสาวพรนิภา ชินวังโส 6211050601018
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 73 นางสาวอัจฉรา อะโน 6211050601019
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 74 นางสาวสุชาวดี จันทร์ทอง 6211050601020
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 75 นางสาวหทัยทิพย์ อังกาบละออง 6211050721001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่11 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 76 นางสาวผกาฉัตร อักษรสม 6211050721003
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 77 นางสาวสุวนันท์ บุตรสา 6211050721018
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 78 นายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน 6211050721019
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 79 นายชนะชัย ไพรบูรณ์ 6211050721022
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 80 นางสาวนิภาพร มานาง 6211050721030
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่12 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 81 นางสาวอิงคณิฐ   โยโพธ์ิ 6211011446001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 82 นางสาวธัญลักษณ์ ถวัลย์เสรี 6211011446002
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 83 นางสาวอิสรีย์   เขียวประเสริฐ 6211011446008
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 84 นางสาวสณฑกานต์   ดวงมาลา 6211011446018
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 85 นางสาวนภสร   สิงขร 6211011446023
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่13 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 86 นางสาวกชกร   ทิพย์สิงห์ 6211011446026
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 87 นางสาวณัฐณิชา  แตงพรม 6211011446028
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 88 นางสาวมนชยา  เพชรวงษ์ 6211011446032
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 89 นายภูมินทร์  เฮง 6211011446038
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 90 นางสาวจุฑารัตน์  พิสุทธิพงศ์ 6211011446044
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่14 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 1 นางสาวณัฐนรี บรรจงรักษ์ 6011050160008
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 2 นายสหัสวงศ์ นวลจันทร์ 6011050721002
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 3 นายติณณภพ บุญครอง 6011050721003
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 4 นางสาวจันทกานต์ แพทย์ขิม 6011050721006
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 5 นางสาวณัฏฐ์ชญา บริบูรณ์วงศา 6011050721010
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่15 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 6 นายอิทธิพล นิยมนา 6011050721011
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 7 นางสาวอนัญญา อุนตกูล 6011050721012
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 8 นายธีรภัทร์ ภิรมย์ร่ืน 6011050721016
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 9 นางสาวผกาวรรณ แซ่เจ่ีย 6011050721017
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 10 นางสาวบุษบา เอกโอภาส 6111050721006
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่16 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 11 นางสาวทิพย์สุดา ฉายข้ิม 6111050721008
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 12 นายกานต์ โพธิดอกไม้ 6111050721011
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 13 นางสาววรางคณา แสนกล้า 6111050721016
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 14 นายศิรวีร์ พร้อมวงศ์ 6111050721017
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 15 นางสาวจิราวรรณ รอไกรเพชร 6111050721018
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่17 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 16 นางสาวอนัญญา วิญญูหัตถกิจ 6111050721019
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 17 นายพงศ์พิพัฒน์ บุญสม 6111050721025
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 18 นายอรรณพ สมศรี 6111050721030
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 19 นางสาวพิชญานิน จอนมา 6111050721035
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 20 นายชิษณุชา เท่ียงพุ่ม 6111050721039
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่18 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 21 นายธนพล มีบุญ 6111050721040
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 22 นายธนบดี แต้สุจิ 6111050721042
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 23 นางสาววัลค์ุวดี  งามงอน 6111011446011
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 24 นางสาวรัตนาภรณ์ เล็บขาว 6211011446013
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 25 นายธนโชติ สารเสนา 6211011446014
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่19 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 26 นางสาวปุณยาพร  ลมลอย 6111011446030
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 27 นายสิรภพ  เจนนุวัตร 6211011446047
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 28 นางสาวสุกันยาวดี  แย้มกระโทก 6111011446052
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 29 นางสาวกชกร  กุลทอง 6111011446055
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 30 นางสาวณัฏฐณิชา  ไวทยกุล 6211011446024
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่20 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 1 นางสาวปริตา เจิมศิริ 6211050320014
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 2 นางสาวจิตรวรรณ  แก้วบัวดี 6111050320016
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 3 นางสาวจิราภรณ์  พาลี 6211050320025
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 4 นางสาวปัณฑารีย์  พ่วงพลับ 6111050721028
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า 1 นางสาวณัฐธิดา  ทัพไทยดี 6311050601016
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่21 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า 2 นางสาวธิติพร  อินเปาะ 6311050601004
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า 3 นางสาววรรณกานต์  ขานเรือง 6311050601001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า 4 นายศักดา  อุโบสถ 6311050721001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า 5 นายโชคบุญมี  ศรีภุมมา 6311050160002
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า 6 นางสาวทิพวรรณ  บุตะเคียน 6311050320008
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่22 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า 7 นางสาวกานต์พิชชา  อยู่ทอง 6311050601003
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า 8 นางสาวอมรรัตน์  บุตรอินทร์ 6311050601008
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 1 นางสาวกัลยา  สาลิตุล 6311050320001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 2 นางสาววรรณษา  ฮวดหอม 6311050320005
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 4 นายภคิน  อริยสกุลชัย 6311050160004
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่23 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 5 นางสาวณัฐชมนต์  วราพิพัฒน์กิจ 6311050601009
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 6 นายวสพัฒน์  สุริยะ 6311050601014
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 7 นางสาวอารียา  ปานเผือก 6311050721004
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 8 นางสาวอลิสา  เช้ือนุ่น 6311050721005
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 9 นางสาวแก้วมณี  ศรีนอก 6311050320004
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่24 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่ 

10
นางสาววริศรา  ดุงศรีแก้ว 6311050601002

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่ 

11
นางสาวพชรพรรณ  ย้ิมละมัย 6311050601011

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

สุพรรณบุรี
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่ 

12
นางสาวจิราพัชร  พรมศิริกรรณ 6311050601013

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 21 นางสาวกนกพร กอเซ็ม 6011022446215
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 33 นางสาวศิริพรรษา ศรีสุข 6111022446026
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่25 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 34 นายพงศ์ธร หงษ์ศรีจันทร์ 6111022446057
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 35 นางสาวกษมา รอดชุม 6111022446073
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 36 นางสาวพิมพ์ลภัส พินิจพงษ์ 6111022446076
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 37 นางสาวชนาพร ภัทรพลสุขฤดี 6111022446091
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 38 นางสาวภวิตา อันบุรี 6111022446094
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่26 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 39 นางสาวจิตตานันท์ มาทา 6111022446096
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 40 นางสาวชนิษฐา ศรีสุวรรณ์ 6111022446104
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 41 นางสาวรสิกานต์ โกมินทร์ 6111022446107
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 42 นางสาวชยุตา มะลิหอม 6111022446117
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 43 นางสาวณัฏฐธิดา พรหมมา 6111022446121
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่27 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 44 นางสาวดลพร จิตร์สุวรรณ 6111022446128
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 46 นางสาวพิมพกานต์ เวียงทอง 6111022446137
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 47 นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยแก้ว 6111022446138
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 48 นายอภิเดช สุวรรณคร 6211022446001
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 50 นางสาววรวีท์ สุชินโต 6211022446015
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่28 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 51 นางสาวอฐิตติยา สารมาศ 6211022446020
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 52 นางสาวนาตาชา ศรีทับทิม 6211022446026
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 54 นางสาวกัญญ์วรา รุ่งทรัพย์ไพศาล 6211022446045
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 55 นางสาวธัณญาพร โพยนอก 6211022446053
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 56 นางสาวปริสา อ่ าแจ้ง 6211022446056
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่29 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 57 นางสาวสุรางคณา ร่มไม 6211022446057
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 58 นางสาวกษิรา ช่ืนบาน 6211022446064
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 59 นางสาวมาริสา มัดผิน 6211022446070
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 60 นางสาวกิติยาภรณ์ โพธ์ิพันธ์ไม้ 6211022446073
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 61 นางสาววสุนันต์ เวชกุล 6211022446079
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่30 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 62 นางสาวณัฐนันท์ เวชกุล 6211022446080
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 63 นางสาวภัทราวรรณ ร่วมทอง 6211022446087
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 64 นางสาววศินี เกตุจิตร 6211022446106
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 65 นางสาวเกศกานดา สิงห์หา 6211022446107
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 66 นางสาวจิราพร เกตุกัน 6211022446109
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่31 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 67 นางสาวอัญชิสา เพชรรอด 6211022446114
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 68 นายขจรศักด์ิ เบ้าจังหาร 6211022446126
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 69 นายอนุชา ธิมาชัย 6211022446127
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 70 นายสิทธิโชค แก่นทอง 6211022446131
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 71 นายสุวิริยะ มังศรี 6211022446136
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่32 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 72 นางสาวกานต์สินี สังข์มณี 6211022446140
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 73 นางสาววิลาสินี ใจแก้ว 6211022446160
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 74 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 6211022446169
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 75 นางสาวกัญญาภัค นิลรัตน์ 6211022446174
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 76 นางสาวญานิศา จามิกรณ์ 6211022446175
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่33 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 77 นางสาวหน่ึงฤทัย จ าลองมุข 6211022446180
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 78 นางสาวชนัญชิดา ธรรมประดิษฐ์ 6211022446181
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 79 นางสาวสุพิชชา กันหาประกอบ 6211022446190
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 80 นางสาวธัญญารัตน์ ภูษณพงษ์ 6211022446193
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 81 นางสาวเจนจิรา เฉลิมทอง 6211022446194
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่34 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 82 นางสาวจิณัฐตา มาลัยหวล 6211022446198
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 83 นางสาวธัญลักษณ์ นาคเอก 6211022446200
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 84 นางสาวศศิประภา ชูเทพ 6211022446213
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 85 นางสาวหฤทัยเพชร นาคแก้ว 6211022446218
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 86 นางสาวเดม่าร์ สุขมีชัย 6211022446228
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่35 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 87 นางสาวกัลยา อักษรน า 6211022446230
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 88 นายวิรยุทธ กันพัน 6211022446232
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 89 นางสาวนูรมาลา ยูโซ๊ะ 6211022446233
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 90 นางสาวกนกวรรณ จีนหล า 6211022446234
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 91 นางสาวชุติกาญจน์ ใจสงเคราะห์ 6211022446238
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่36 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 92 นางสาวประกายวรรณ ชุมเช้ือ 6211022446247
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 93 นางสาวปนัดดา แหวนหล่อ 6211022446253
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 94 นางสาวนภาพร จานรัมย์ 6211022446254
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 95 นางสาวปรินดา พูดคล่อง 6211022446260
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 96 นางสาวสุพรรษา ต่ออ านาจ 6211022446274
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่37 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 97 เด็กหญิงอรธิดา งามย่ิงมาก 6211022446276
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 98 นางสาวโสภิดา ชัมพูทนะ 6211022446280
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 99 นางสาวนุศรา น้ าเงิน 6211022446281
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 100 นางสาวนลัทพร บุญวงศ์ 6211022446282
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 101 นางสาวปนัดดา กติการ 6211022446285
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่38 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 102 นางสาวธมลวรรณ ระวินู 6211022446287
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 103 นางสาวศานันทินี เลิศปาน 6211022446288
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 104 นางสาวปาริฉัตร คุ้มสวัสด์ิ 6211022446290
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 105 นางสาวจุฑามาศ ศิริเวช 6211022446291
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 106 นางสาวรัชฎาภรณ์ ชูเมือง 6211022446292
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่39 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 107 นางสาวจิราภรณ์ จันทวงศ์ 6211022446294
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 108 นางสาวกุลกานต์ คงเพชรศรี 6211022446297
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 109 นางสาวจุฬาลักษณ์ พุทธเสน 6211022446298
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 110 นางสาวอุรัสยา ป่ินแสง 6211022446299
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 111 นางสาวมนชนิตร ศรีเพ็ญ 6211022446300
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่40 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 113 นางสาววริญธญา อารามรักษ์ 6211022446304
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 114 นางสาวชนนิกานต์ พันธ์แก้ว 6211022446306
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 115 นางสาวมาริษา สมาธิ 6211022446309
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 117 นางสาวสมฤดี ลิขิตลักษณะ 6211022446312
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 118 นางสาวสุธิดา ชนะชัย 6211022446313
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่41 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 119 นางสาวสุรารักษ์ เจตนเมษฐ์ 6211022446319
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 120 นางสาวปฏิมาภรณ์ ด่านสวัสด์ิ 6211022446320
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 121 นางสาวภัทรวดี ตันติวัฒนวิชช์ 6211022446322
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 122 นางสาวอังคณา ประดงจงเนตร 6211022446325
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 123 นางสาวขจรจันทร์ ศรีศักด์ิสมบูรณ์ 6211022446326
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่42 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 124 นางสาวปรียาลักษณ์ ฉางทอง 6211022446329
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 125 นางสาวพัทธวรรณ พิมพ์ชาติ 6211022446332
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 126 นางสาวกุศรินทร์ อ่ินแก้วเครือ 6211022446334
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก 127 นางสาวฐิติพร จันทร์แสง 6211022446344
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 63 นางสาววณิชยา อินปัญญา 6011022446306
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่43 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 67 นางสาววรณัน วงศ์วิจิตราภรณ์ 6011022446324
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 69 นางสาวศุภณัฐ สุขใส 6111022446003
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 70 นางสาวจุฑามาศ มณีรัตน์ 6111022446007
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 71 นางสาวพอหทัย ศรีราจันทร์ 6111022446016
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 72 นางสาวชนิกานต์ หิรัญสินสุนทร 6111022446017
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่44 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 73 นางสาวธิดารัตน์ ทองวัน 6111022446019
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 75 นางสาวณัฐฐินันท์ เกยรัมย์ 6111022446025
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 76 นางสาวอารียา ชาค ามูล 6111022446033
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 77 นางสาวกนกอร เกียรติจรุงพันธ์ 6111022446034
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 78 นางสาวเกษสุดา อันนอก 6111022446037
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่45 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 79 นางสาวสุปรียา น่าชม 6111022446044
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 80 นางสาวภัทราพร สุขตลอดกาล 6111022446045
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 81 นายทิวัตถ์ แสงเพ็ชร 6111022446047
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 83 นางสาวศศิกานต์ ปานอินทร์ 6111022446062
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 84 นางสาวสุทธิดา อาสากุล 6111022446063
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่46 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 85 นางสาวญาณิศา วงษ์ชมภู 6111022446067
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 86 นางสาวอนัญญา ฉุยฉาย 6111022446068
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 87 นางสาวรักตาภา คตพเนาว์ 6111022446069
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 88 นางสาวสุมาลินี อ่อนเกล้ียง 6111022446072
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 91 นางสาวนีรนาถ สายบุญยัง 6111022446092
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่47 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 92 นางสาวธัญชนก สระพรหม 6111022446097
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 93 นางสาวนริศรา กาหา 6111022446102
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 94 นางสาวเมยาวี สุขผสาร 6111022446103
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 95 นางสาวกัลยรัตน์ ผุดผาย 6111022446106
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 96 นางสาวพรนภา ทิพย์หิรัญ 6111022446108
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่48 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 97 นางสาวนฤมล ประวิเศษ 6111022446120
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 98 นางสาวจิดาภา สดับรส 6111022446122
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 99 นางสาวธันย์ชนก พูลพิพัฒน์ 6111022446125
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 100 นางสาวอาริยา สิงสาโร 6111022446126
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 101 นางสาวโสระยา หล าผ้ึง 6111022446129
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่49 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 102 นางสาวอริษา วงศ์พยัคฆ์ 6111022446130
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 103 นายอนันต์เทพ ขาวมีสี 6111022446131
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 104 นางสาวลลิตา ค าเลิศ 6111022446132
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 105 นางสาวณัฎฐณิชา กองเกตุ 6111022446135
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 106 นางสาววิรินทร์ญา อธินนท์นิธิพร 6111022446139
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่50 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 107 นางสาวเบ็ญจมาศ ชัยทอง 6111022446140
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 108 นายอลัน ภูมิณรงค์ 6111022446142
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 109 นางสาวธนพร แก้วปัญญา 6111022446144
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 110 นางสาวจณิสตา ทองน้อย 6211022446002
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 111 นายพันธวัฏส์ คงคะจันทร์ 6211022446005
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่51 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 112 นายจิรภัทร มะพันธ์ 6211022446007
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 113 นางสาวทัยเนตร วงศ์รุจิโรจน์ 6211022446009
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 114 นางสาวธันยธรณ์ เสมอเช้ือ 6211022446016
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 115 นางสาวมาริสา เกษมสุข 6211022446019
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 116 นางสาววิภาภรณ์ วชิมาเภท 6211022446021
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่52 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 117 นางสาวสุนิษา แสงจันทร์ 6211022446028
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 119 นางสาวศศิวิมล สมอารยพงศ์ 6211022446041
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 120 นายนิรุตน์ อยู่ไทย 6211022446042
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 121 นางสาวฐิติพร แสงเวช 6211022446043
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 122 นางสาวธันยพร หลักชัย 6211022446046
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่53 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 123 นางสาวประศมา เมืองมุงคุณ 6211022446047
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 124 นางสาวศรีสุดา บัวทิพย์ 6211022446054
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 125 นางสาวสาธิตา เม่นคง 6211022446058
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 126 นางสาวพลอยปภัส บุญมี 6211022446061
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 127 นางสาวธัญพัฒน พันธ์แก้ว 6211022446063
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่54 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 128 นายโชตินรินทร์ โชติอินทรพงศ์ 6211022446067
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 129 นายเพ็ญเพชร นุ่นกลับ 6211022446069
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 130 นายปานเทพ สัจเขต 6211022446071
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 131 นางสาวนันทณัฐ ภัทรเกษวิทย์ 6211022446078
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 132 นางสาวฤทัยรัตน์ รอดนุช 6211022446085
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่55 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 133 นายภูมินทร์ รัตนโชติ 6211022446086
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 134 นางสาวนันทิรา เกตุนาค 6211022446090
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 135 นางสาวกฤดิญาดา สุคนทะรัตน์ 6211022446092
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 136 นางสาวชนิสรา รัตนกระจ่าง 6211022446093
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 137 นางสาวสลินรัตน์ บุญช่วย 6211022446094
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่56 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 138 นางสาวพนิดา ธรรมชาติ 6211022446102
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 139 นางสาวสิรภัทร ไชยโยธา 6211022446108
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 140 นายวุฒิชัย ทวีวรรณ 6211022446116
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 141 นายกิตติธร จุลิวรรณลีย์ 6211022446129
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 142 นางสาวอิศราภรณ์ คูณสุข 6211022446142
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่57 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 143 นางสาวณัฐธิดา ภูมิประเสริฐ 6211022446146
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 144 นางสาวกชชมพู พรหมใจ 6211022446149
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 145 นางสาวนัทธมน ช่วยเรือง 6211022446152
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 146 นายพัชรพล ศิริพันธ์ 6211022446158
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 147 นางสาวปภาวรินทร์ ล้นทม 6211022446164
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่58 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 148 นางสาวสุพรรษา อิวชาวนา 6211022446167
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 149 นางสาวชนกนันท์ แซ่ต่ัน 6211022446172
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 150 นางสาวศิริวรรณ์ ภิรมย์เปรม 6211022446178
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 151 นางสาวมนัสชนก สุขรี 6211022446179
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 152 นางสาววัชราภา ดีอารมณ์ 6211022446182
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่59 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 153 นางสาวปิยธิดา มาบัณฑิต 6211022446185
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 154 นางสาวศิรินภารัตน์ มุสิกพันธ์ 6211022446188
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 155 นายปิยรักษ์ ปิยสินทรัพย์ 6211022446189
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 156 นางสาวพัณณิตา นาคนาคา 6211022446196
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 157 นางสาวอาริตา ช่วยบ ารุง 6211022446204
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่60 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 158 นางสาวณัฏฐณิชา มูลเพ็ชร 6211022446210
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 160 นางสาวเกณิกา กล่อมจิตร 6211022446219
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 161 นางสาวอริสรา แก้วทองหล่อ 6211022446220
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 162 นางสาวกรรณิกา แก้วม่ิง 6211022446225
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 163 นางสาวพรลดา กัลยา 6211022446235
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่61 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 164 นางสาวศรสวรรค์ แก้วเหลา 6211022446237
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 165 นางสาวปนัดสญา ชุมพราม 6211022446240
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 166 นายภานุวัฒน์ ทัสจันทร์ 6211022446241
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 167 นางสาวกมลพรรณ สีทา 6211022446244
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 168 นางสาวมลสิชา แจ้งธรรม 6211022446249
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่62 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 169 นางสาวนิศามณี ใจภูมิ 6211022446264
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 170 นางสาวภัทรนันต์ ปัญญายงค์ 6211022446267
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 171 นางสาวนัทธมน แจ่มใส 6211022446269
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 173 นางสาวจันทร์จิรา วัดชุม 6211022446283
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 174 นางสาวพิชญานิน แก้วประชา 6211022446289
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่63 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 175 นางสาวชลิดา พลนาคู 6211022446295
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 176 นางสาววิภาสิณี คุ้มไข่น้ า 6211022446296
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 177 นางสาวศรัณย์พร ชูศรี 6211022446303
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 178 นางสาวชนาภัทร เปียศรี 6211022446307
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 180 นางสาวปุษยา วิลัยรัตน์ 6211022446311
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่64 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 181 นางสาวอภิชญา เวชบรรพต 6211022446315
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 182 นางสาววิรากานต์ เข่ือนแก้ว 6211022446318
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 183 นางสาวพิชชาภา เพ็งทอง 6211022446324
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 184 นางสาวสิริพักตร์ ทักเกษร 6211022446331
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 185 นายช านาญ วิเศษสิงห์ 6211022446335
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่65 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 186 นางสาววนิดา งามเจริญ 6211022446337
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 187 นางสาวณชัญญณัฎฐ์ สิริเพชรโชค 6211022446338
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 189 นางสาวเบญจรัตน์ ขุนทอง 6211022446343
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก 190 นายพีรธัช กาวชู 6211022446345
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 2. นางสาวมิรันตี ศรีสุวรรณ 6211022446248
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่66 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 3 นางสาวชลลดา องค์ศรีตระกูล 6211022446275
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 4 นางสาววรนันท์ บุญโพธ์ิทอง 6211022446305
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 5 นายอินอาม อิทธิสมัย 6211022446333
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 6 นางสาวนริศรา ธิจันแก้ว 6211022446250
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่ 7 นางสาวณัฎฐณิชา บัวแก้ว 62110224466010
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่67 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก รายใหม่ 8 นางสาวมีนามาส ศรีสงคราม 6211022446339
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก รายเก่า.1 นางสาวณัฐณิชา   เอ่ียมสกุลวัฒนา 6311022446296
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.2 นางสาวทิฆัมพร   ไกรรินทร์ 6311022446126
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.3 นางสาวสุธิมา   แจ่มดวง 6311022446171
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.4 นายศิวพัฒน์   วาบสูงเนิน 6311022446129
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่68 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.5 นางสาวสุภเทพอักษร   เกิดอุดม 6311022446041
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.6 นางสาววิสุธ์ิตรา   ปกป้อง 6311022446196
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.7 นายศักด์ินรินทร์   เรืองแก้ว 6311022446161
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.8 นางสาวธารทิพย์   นุ่มวัฒนา 6311022446241
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.9 นางสาว วรัชยา   กณาพันธ์ุ 6311022446062
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่69 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.10 นางสาวพิมพิกา   กระแสสัตย์ 6311022446213
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.11 นางสาวภัทรพร   ปัชชัยโย 6311022446277
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.13 นางสาวปนัดดา   ชนะชัย 6311022446073
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.14 นางสาวจีรนันท์   ค านาแซง 6311022446177
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.15 นางสาวพัชชานันท์   จันทะนนตรี 6311022446059
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่70 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.16 นางสาวกุลสตรี   เหง้าสุวรรณ 6311022446214
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.17 นางสาวกาญจนา   ดวงแก้ว 6311022446168
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.18 นางสาวปานเลขา   อินทรพานิชย์ 6311022446168
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.19 นายธนวัฒน์   ตระกูลจันทร์แสง 6311022446178
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.20 นางสาวจารุวรรณ   กล่ินแมน 6311022446201
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่71 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.21 นายสุทธิพงษ์   คัมวงษ์ 6311022446152
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.22 นายณัฐวุฒิ   ฝ้ันพรม 6311022446036
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.23 นางสาวสิรินภา   สาใจ 6311022446128
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.24 นางสาวศุภกร   ติใจ 6311022446163
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.25 นางสาวสุฑาสิณี   มุตตะศิริ 6311022446029
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่72 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.26 นางสาวพรรณวษา   ใฝ่ใจ 6311022446231
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.27 นางสาววิภาดา   ศรีสุริวงษ์ 6311022446024
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.28 นางสาวกฤตยา   วรสาร 6311022446303
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.29 นางสาวศิริวรรณ   อู่สุวรรณ์ 6311022446220
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.30 นางสาวธัญญารัตน์   ปานจักร์ 6311022446274
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่73 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.31 นางสาววรรณพร   ไกรเนตร 6311022446270
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.32 นายรัชชานนท์   ค าพุ่ม 6311022446211
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.33 นายกวิน   แซ่เฮง 6311022446172
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.34 นางสาวศุภาพิชญ์   กอนเทียน 6311022446133
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.35 นางสาววริศรา   ศรีสว่าง 6311022446136
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่74 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.37 นางสาวศิรดา   แซ่ด่าน 6311022446209
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.38 นางสาวศศิวิมล   พรหมคีรี 6311022446074
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.39 นางสาววิภาวินี   แก้วบ ารุง 6311022446225
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก รายเก่า.40 นายศิวกร   อ าไพทอง 6311022446031
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.41 นางสาวบุณณดา   บุตะเขียว 6311022446097
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่75 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.42 นางสาวสุรดา   สร้อยสน 6311022446095
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.44 นางสาววริศรา   นาวี 6311022446050
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.46 นางสาวกรกนก   ทองรักจันทร์ 6311022446266
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.47 นางสาวศศิกานต์   เจนไพร 6311022446281
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.48 นายเมธี   นันชัย 6311022446153
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่76 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.49 นางสาวธัญรัตน์   นิลบุตร 6311022446053
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.50 นางสาวธมลวรรณ   ปันจาก 6311022446022
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.51 นายกรกช   เสริมสุข 6311022446085
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.52 นายธนกร   แก้วมณี 6311022446075
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.53 นางสาวจรรย์สมร   สุขขวด 6311022446080
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่77 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.54 นางสาวกมลพรรณ   ธรรมรัตนพฤกษ์6311022446197
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.55 นางสาวศตพร   ชิตอิทธิพัทธ์ 6311022446194
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.56 นางสาวเพชรนภา   ลุนชัยภา 6311022446164
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.57 นายธรรณาธรณ์ ถุงเงิน 6311022446174
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.58 นางสาวอทิตา ธิดา 6311022446329
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่78 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.59 นางสาวณิชกานต์ ศรีช่วย 6311022446331
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.60 นางสาวระวิวรรณ กัลยาลือ 6311022446344
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.61 นางสาววิลาสินี จงปัญญาวิวัมน์ 6311022446345
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.62 นางสาวชนินดา ศรีรักษา 6311022446346
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.63 นางสาวมนธิชา โชติฉันท์ 6311022446348
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่79 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.64 นางสาวลภัสรดา บุญยืน 6311022446353
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.65 นางสาวอุษณิษา ปะโปตินัง 6311022446361
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.66 นางสาวอาทิติยา ใจสุยะ 6311022446289
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายเก่า.67 นางสาวเมธาวี  จินะหล้า 6311022446355
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่.1 นางสาวภัณฑิรา   น่ิมเจริญ 6311022446135
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่80 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่.3 นางสาวนรีกานต์   ลือค าแผง 6311022446035
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่.4 นางสาวชัชชญา   สุวรรณช่ืน 6311022446188
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก รายใหม่.5 นางสาวชนกานต์   สวยรูป 6311022446244
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก รายใหม่.7 นางสาวพรรณตา   เด็กหลี 6311022446176
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก รายใหม่.8 นางสาวกิตติภรณ์   บุญหนา 6311022446182
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่81 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก รายใหม่.9 นางสาวประภัสสร   นาคพันธ์ 6311022446134
ถ้านักศึกษามีความ

ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

10
นางสาวปนัดดา   แข็งแรง 6311022446138

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

11
นางสาวลัลนา   บรรเลง 6311022446046

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

12
นางสาวนิรชา   ม่วงศักด์ิ 6311022446169

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

13
นางสาวปัญญาวีย์   ควรหา 6311022446015

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่82 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

14
นางสาวณัฐพร   พัสดร 6311022446285

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

15
นางสาวจุฑาทิพ   ธงกระโทก 6311022446302

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

16
นางสาวศศิธร   ทองระอา 6311022446187

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

18
นางสาว ภัทรฎา   โสภณ 6311022446052

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

19
นางสาวอัษฎาภรณ์   เยรานี 6311022446027

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่83 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

20
นางสาวนภารัตน์   รัตนวิชัย 6311022446184

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

21
นางสาวธันยพร   ขจรจิระพันธ์ 6311022446003

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

23
นายอัฎฐพร   กุดกลาง 6311022446140

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

24
นางสาวนฤมล   โงสันเทียะ 6311022446083

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

25
นางสาวอธิชา   เทือนประโคน 6311022446284

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่84 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

26
นางสาวกมลนิตย์   ชัยประสิทธิโชค 6311022446122

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

28
นางสาวณิชนันทน์   รัตพันธ์ 6311022446087

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

29
นางสาวปนิดา   ชอบศิลป์ 6311022446012

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

30
นางสาวเกวลี   ขาวพล 6311022446145

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

31
นางสาวอาริษา   ชัยยะปราบ 6311022446210

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่85 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

32
นางสาวอาภัทรา   นามวันทา 6311022446117

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

33
นางสาวปาริชาติ   ไทรตระกูล 6311022446091

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

34
นางสาววรรณพร บุญอภัย 6311022446333

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

35
นางสาวกีรติกา   พิภักดี 6311022446271

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

36
นางสาวปพิชญา   มาตรภูธร 6311022446049

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่86 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

37
นางสาวจันทร์นิภา   พิมูลมี 6311022446077

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

38
นายสุรชาติ   แก้วล้ินไม้ 6311022446094

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

40
นายภานุวัฒน์   เดชเจริญ 6311022446183

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

41
นางสาวพิมพ์นิภา   ไชยเนตร 6311022446078

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

43
นายวรันต์พงษ์   แก่นราช 6311022446034

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่87 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

44
นายปฏิวัติ   กุหลาบบาโต 6311022446099

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

45
นางสาวดิศรารัตน์   สุขอยู่ 6311022446268

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

46
นางสาวพิชานันท์   ขันไชย 6311022446155

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

47
นางสาวรจนา   คุนาค า 6311022446154

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

48
นางสาวรัติยากรณ์   สันป่าแก้ว 6311022446042

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่88 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

49
นางสาวจิรภิญญา   การเร็ว 6311022446306

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

52
นางสาววิรัญญาพร   ค าภิธรรม 6311022446115

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

53
นางสาวนัทฐานันท์   กันตะนะ 6311022446149

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

55
นางสาววิชุดา   วงกรด 6311022446009

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

56
นางสาวกฤษฎาภรณ์   โสประดิษฐ์ 6311022446192

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่89 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

58
นายปิยากร   ม่ันเจริญ 6311022446299

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

60
นางสาวอินทิรา   มีขวัญ 6311022446297

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

61
นางสาวธณิดา   บ ารุงพงศ์ 6311022446323

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

62
นางสาวดัลลิกา   อินทร์โพธ์ิ 6311022446259

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

63
นางสาวสิริกร   สนธิ 6311022446023

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่90 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

64
นางสาวสุวภัทร   คุณสุข 6311022446206

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

66
นางสาวปนัดดา   ปรางทอง 6311022446096

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

67
นางสาววรรณวิสา   จันทร์เขียว 6311022446165

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

69
นางสาวภัทรลดา   มหาโชติ 6311022446260

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

70
นางสาวฮัซมา   สุพงค์ 6311022446255

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่91 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

71
นายสิรภพ   สมชัยยา 6311022446195

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

72
นางสาวกัญญณัช   ม่ันคง 6311022446170

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

73
นายวชิรพงศ์   แสนทวีสุข 6311022446025

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

74
นางสาวดีน่า   ศรัทธามนู 6311022446258

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

75
นายอเลกซ์   แวนเลีย 6311022446057

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่92 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

76
นางสาวลลิตวดี   ไชยโรจน์ 6311022446120

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

77
นายกิตตินันท์   บัวมา 6311022446233

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

78
นางสาวณภัทรา   เหล่าวิเศษกุล 6311022446081

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

79
นางสาวณัฐสุภา   รามไชย 6311022446063

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

80
นางสาววรรธิดา   พันทิพย์ 6311022446051

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่93 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

81
นายณัฐชนนท์   หลีเจริญสุข 6311022446067

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

82
นายกัมพล   สงบดี 6311022446017

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

83
นางสาวกนกวรรณ   กุลรัตน์ 6311022446166

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

84
นางสาวชไมพร   สิริวิไลรักษ์ 6311022446286

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

85
นางสาววิจิตรา   สุวรรณ 6311022446224

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่94 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

86
นางสาวนัทลี เรนาเธอร์   อิกบาล 6311022446316

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

87
นายฐพัต   โยธาจักร 6311022446103

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

88
นางสาวธิดา   ยอดสวัสด์ิ 6311022446156

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

89
นางสาวสูไรด้า   หัสเหร็ม 6311022446173

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

90
นางสาววัศยา   เอียดยอด 6311022446207

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่95 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

91
นางสาวณัฐรุจา   ชัยชูลี 6311022446181

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

92
นายวรศักด์ิ   ตันตินิจกุล 6311022446045

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

94
นางสาวทรรษิวรรณ์   หว่องเซ็ง 6311022446212

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

95
นายธีระเดช   เอ่ียนเหล็ง 6311022446146

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

98
นางสาว อริสา   สูชู 6311022446160

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่96 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

100
นางสาวรดา   มะรินทร์ 6311022446280

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

101
นางสาวธีรารัตน์   หวานชิด 6311022446248

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

103
นางสาวจิตรฤทัย  แย่งเต่ย 6311022446222

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

104
นางสาววัลนิสา  มูลชนะ 6311022446245

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

105
นายนวรรษกร  สุระสังวาลย์ 6311022446252

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่97 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

106
นางสาวศุภมาส อินแก้ว 6311022446254

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

107
นางสาวชญานุช  เพ็ชร์คง 6311022446334

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

108
นางสาวกานต์ธิดา ตู้จินดา 6311022446335

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

109
นางสาวพันธ์วัสสา  วนิจวรางกุล 6311022446336

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

110
นางสาววรารัตน์  เคล้ิมฝัน 6311022446338

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่98 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

111
นางสาวอรอนงค์  ศรีประทุมวงศ์ 6311022446340

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

112
นางสาวผ่องพรรณ  จารุศิริการณ์ 6311022446341

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

113
นางสาวพัชรียา  ส่งแสง 6311022446342

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

114
นางสาวนุชวรา หิตายะโส 6311022446349

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

115
นางสาวสิริญาตภัสสร์  สุพรรณณรัฏฐ6311022446359

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่99 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

116
นางสาวอัยนาอ์ ศรีรัตน์ 6311022446131

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

118
นางสาวปภาวรรณ แสงอรุณ 6311022446044

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

120
นางสาวมาช่า ยีบิลละ 6311022446205

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

122
นางสาวฟาริดา เครือแก้ว 6311022446116

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

123
นางสาวศิริวราพร อรุณรุจิพันธ์ุ 6311022446237

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564



หนา้ที ่100 ถงึ 100

               1. ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ศูนย์การศึกษา ล าดับท่ีเอกสาร วัน เวลา  แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ
               2. ถ้านักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  ไม่ด าเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศน้ี จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ศูนย์
การศึกษา

ช่ือ - นามสกุล รหัสนักศึกษาล าดับท่ีเอกสาร รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเน่ืองในเทอม 2/2563

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีได้สิทธ์ิกู้เทอม1/2563  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                    
โทร 02-2445198- 9  ได้ต้ังแต่วันท่ี  15 - 28 มกราคม 2564   วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

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

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

2ก
รายใหม่.

124
นางสาวรจนา ด าจ านงค์ 6311022446350

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

125
นายภานุวัฒน์ ฝอยสุวรรณ์ 6311022446090

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564

หัวหิน
ล าดับท่ี
เอกสาร

1ก
รายใหม่.

126
นายปิยัวัฒน์ ทองแคล้ว 6311022446148

ถ้านักศึกษามีความ
ประสงค์ย่ืนกู้ในเทอม2/63

ให้นักศึกษาอ่าน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  ท่ี 
http://guidance.dusit.ac.th  แล้วด าเนินการส่งเอกสารผ่าน e-mail ได้ต้ังแต่
วันท่ี 15 -28 มกราคม 2564


