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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.2 นำยชนม์พศุตม์ ผลแก้ว 6111011570040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.3 นำงสำวณฐิกำ พุฒิมำ 6111011480005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.4 นำงสำวณิชำ แซ่ว้ำน 6211056725012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.5 นำงสำววิภำดำ ใยธำ 6211056990062
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.6 นำยกฤติธี ชูปำน 6211056160064
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.7 นำงสำวศิรินันท์ อินทรโชติ 6111011814003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.8 นำงสำวกิติญำ มีสำระภี 6211011767018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.9 นำงสำวปวีณ์นุช บุญวัง 6211011796019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.10 นำงสำวกษมำ เจริญสิทธ์ิ 6211011320025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.11 นำงสำววรณัน แก้วสุข 6111011445006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.12 นำงสำวณัฐณิชำ จรผักแว่น 6111011809028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.13 นำงสำวกรกช บุตรแก้ว 6111011445054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.14 นำงสำวอรธีรำ นิธิกุล 6011011796003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.15 นำงสำวณัฏฐ์ชุดำ นลินโชติพงศ์ 6111011540038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.16 นำงสำวธนพร สร้อยสิงห์ทอง 6211011553045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.17 นำงสำวสุชัญญำ จันทำนี 6111011320012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.18 นำงสำวภัคจิรำ คชรักษ์ 6211011510028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.19 นำยพรหมพิริยะ เรือนจ ำรูญ 6211056721103
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



4

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.20 นำงสำวทิชำกร เพ็งพุฒ 6111011660006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.21
นำงสำวเพชรรัตน์ โชติเชำวน์
ชวลิต

6211056721010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.22 นำงสำวคันธำรัตน์ แผ่นจันทร์ 6211056990063
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.23 นำงสำวกฤติมำ ป่ินแก้ว 6211011820041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.24 นำงสำวพรนภัส บุญลำโภ 6211011820023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.25 นำงสำวทัศนีย์ กว้ำงนอก 6211011820024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



5

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.26 นำงสำวสุภิรัตน์ ธรรมดำชัย 6211056990054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.28 นำยพงศภัค เสนำะกรรณ์ 6111011570042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.29 นำยปรีชำ อุดำวงค์ 6111056724001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.30 นำยกิจณพัฒน์ โชติกำยวงศ์ 6011011553026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.31 นำงสำวยสวัสร์ ชุติวิสิฐรติกุล 6111011480021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.32 นำงสำวธนิตำ จันทน 6011056724013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



6

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.33 นำงสำวชนกสุดำ ทุมโยมำ 6211056990047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.34 นำงสำวนิศำชล เช้ือชำ 6211011320030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.35 นำงสำวปทุมรัตน์ แสงทึม 6211011820045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.36 นำงสำวภิญญดำ หอมสะอำด 6111056990065
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.37 นำงสำวนพมำศ อิสสอำด 6111011809005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.39 นำงสำวคชำรี สะรำวัล 6111056160028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.40 นำงสำวสุภำภรณ์ วิจิตร 6111056160029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.41
นำงสำวกัญณิญำภรณ์ หนอง
บุญ

6211011448051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.42 นำงสำวมณีรัตน์ สำยทองทวี 6211011820006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.43
นำงสำววรินทร ปุณณภพ
วัฒนำ

6211011796012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.44 นำงสำวฐิติรัตน์ ผลงำม 6211011801005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.45 นำงสำวอริสรำ คล้ำยสุบรรณ 6111011491025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.46 นำยจีระยุ ธรรมประโชติ 6211056724025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.47 นำงสำวเพ็ญวสุ นำมสนธิ 6111056724016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.49 นำงสำวขัติยำภรณ์ อะมุตะคุ 6211011570018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.50 นำยรัฐศำสตร์ บุตรคำม 6111056160094
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.51
นำงสำวณัฏฐธิดำ พรเจริญ
วิวัฒน์

6111056160139
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.52
นำงสำวศตพร คชำภรณ์
สุวรรณ

6211011802004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.53 นำงสำวนภัฏสร กุสโร 6111011940034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.54 นำงสำวอรณิชำ พลแหลม 6211056605026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.55 นำยอลังกำร อังคุระษี 6111011814007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.56 นำงสำวจิรำรัตน์ พุฒค ำ 6111011804008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.57 นำยอภิสิทธ์ิ นิลทจันทร์ 6211011570021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.58 นำยวัศพล ค ำสุวรรณ์ 6111011660026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.60 นำยธนบดี นิคงรัมย์ 6111011445001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.61 นำงสำวอัญชลี บุญเย็น 6211056990091
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.62 นำงสำวอรญำ ยินดี 6011011820023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.63 นำงสำวพรชิตำ เช้ือจีน 6111011460057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.64 นำงสำววิภำดำ ฉำยงำม 6111056160088
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.65 นำงสำวปรีณำภำ ปิยะกิจ 6211056160045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.66 นำงสำวอิศริยำภรณ์   บุญสม 6211056725026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.67
นำงสำวประกำยมำส   กล่อม
ช้ำง

6211011801003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.69
นำงสำวจิรัชณำภรณ์ ชำยทวี
ทรัพย์

6211056990077
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.70 นำงสำวมนัสวี กตัญญู 6211056725018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.71 นำงสำวพลอยชมพู นกหนู 6211011940018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.73 นำงสำวกุลวรินทร์ เผือกพิบูลย์ 6211056721012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.74 นำยอันดำนัน ทับไทร 6211011570024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.75 นำยอันนันดำ ทับไทร 6211011809035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.76 นำงสำวเมธำวี ช้ำงเนียม 6211011445056
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.77 นำงสำวณัฐสุดำ สุวรรณกล่อม 6111011809016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.78 นำยเอกณัฐ ด ำสวัสด์ิ 6111011510008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.79 นำงสำวณัฐวรำ จิตระญำติ 6111056160092
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



13

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.80 นำยสมิตำ ม่วงประสิทธ์ิ 6211011480045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.81 นำยเจษฎำ ศรีเทพ 6111011001015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.82
นำงสำววัชรำภรณ์   คล้ำย
รำมัญ

6211011480040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.83 นำยสหรัฐ   จันท ำ 6111011940030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.84 นำงสำวช่อผกำ   ลิงประโคน 6111011660021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.85 นำงสำวกำนต์ธิดำ   ใคร่ครวญ 6211056605004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.86 นำยเปรม   ทะยุปัน 6211011448033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.87 นำยชำลี มำนะทัศน์ 6111056721114
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.88 นำงสำวพิมพ์ลักษณ์ ค ำมำ 6211056605025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.89 นำยมำนะชัย   ผ่องประเสริฐ 6111056990016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.90 นำยไพศำล   จอมบรรพต 6211056725013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.91
นำงสำวเบญญทิพย์   เรือง
หิรัญ

6211056605006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.93 นำงสำวปรัชญ์วดี   อัญญะมณี 6111011804024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.94 นำยพงศกร   จิตรสุวรรณ 6111011570044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.95 นำยสุทธิพงษ์   ป้ันช่ืน 6211011570036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.96 นำยภูมินทร์   จูกระจ่ำง 6211011767005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.97 นำงสำวณัฐริกำ   พลเดชำ 6211056725021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.99 น่ำงสำวทิพำพร   ช ำนำญ 6211011340008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
100

นำงสำวกีรติกำ ทิปกะ 6211056990016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
101

นำงสำวอัสมำ   พิชัยรัตน์ 6211011809015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
102

นำงสำวพลอยสีรุ้ง   ชูควำมดี 6111011815011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
103

นำยนันทนัช   ทิพย์มงคล 6211011820016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
104

นำงสำวปิณิดำ สุขย่ิง 6211056605010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
105

นำยธรรมธัช สุขสถิตย์ 6211011660025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



17

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
106

นำงสำวชณิสรำ สวนเดช 6111011460038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
107

นำงสำวอำภัสรำ ศรีจันทร์ 6211011446031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
108

นำยภูพศุตม์ พลรัฐ 6111056721149
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
109

นำยมณฑล เจริญคลัง 6211056721092
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
110

นำงสำวเสำวภำคย์ เหล็ก
กระทุ่ม

6111011320035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
112

นำยนัทธ์ิชนัน ชีรคุปต์ 6211011660014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร
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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
114

นำงสำวซัลวำนี มะดุ 6111011820055
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร


