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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1001 นำงสำวสุธีรำ   แซ่ด่ัน 6311011820004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1002
นำงสำววรำวรรณ   ปำน
สมบูรณ์

6311011571005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1003 นำงสำวสุภัสสร   เหมือนกัน 6311056605012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1004 นำยวุฒธิพงษ์   ลีลำ 6311056990070
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1005 นำงสำวธิดำรัตน์   สังข์แก้ว 6311056721036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1006
นำงสำวปรำญชลี   โรจนท่ำ
พระยำ

6311011767053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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



2

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1007 นำงสำววริศรำ นำคนวล 6311011796045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1008
นำงสำวณัฎฐธิดำ นิรันดร
วำณิชย์

6311011767075
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1009
นำงสำวโยยศวดี   แสนเมือง
ชิน

6311056990059
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1010 นำยเกียรติศักด์ิ   เช้ือวงษ์ 6311011796016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1011 นำงสำวปวรลดำ   วรลักษณ์กิจ 6311011445041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1012 นำยกำนต์ดนัย   หล่ังรวมมิตร 6311056160026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



3

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1013 นำงสำวเพชรดำพร   ค ำเสนำะ 6311056990005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1014 นำงสำวชลธิชำ   ศรีวำรินทร์ 6311011767040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1016 นำงสำวนภัสสร   เหลำเพ็ง 6311056990048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1017 นำงสำวสริตำ   นวลประสงค์ 6311011809003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1018 นำงสำวจินตนำ   อุทธำ 6311056990060
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1019 นำยจิรำยุทธ   คูณหอม 6311011796027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1021 นำงสำวกรฎำ   สีสันงำม 6311011448041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1022 นำงสำวมธุรดำ   เอ่ียมจรัส 6311056605021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1023 นำงสำวณัชกมล   อินทร์บ ำรุง 6311011510026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1024 นำงสำวอริศรำ   เขียวอุดม 6311056990021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1025 นำงสำวสิริรักษ์   สุขจันทร์ 6311011796007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1026 นำงสำวจุฑำทิพย์   วงษ์อินทร์ 6311056990018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1027 นำงสำวนิรันดำ   สุขสยำม 6311011480038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1028 นำงสำวจันทวรรณ   รักวิถี 6311011767019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1029 นำงสำวจตุพร   แก่นเพ็ชร 6311011571016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1030 นำงสำวจิตสุภำ   กองม่วง 6311011448044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1031 นำงสำวชนัญญำ   นำคค ำ 6311011553058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1032 นำงสำวเกศริน   แก้วหัวไทร 6311011571057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1033 นำยธีรทัศน์   นิวัฒน์ 6311011767037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1034 นำยธรรมลักษณ์   ภูมี 6311011820023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1035 นำยฆเนศ   ทิพำเสถียร 6311011660002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1036 นำงสำวรักษิณำ   ตินำนพ 6311056990053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1037 นำงสำวอรอนงค์   ดีสิงห์ 6311011820024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1038 นำงสำวณัฐกำนต์   เกตุสุวรรณ์ 6311011445020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



7

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1039 นำงสำวปำริฉัตร   ยะหะยอ 6311011445024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1040 นำงสำวสำวิตรี   แสงเงิน 6311011803006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1041 นำงสำวณัฐฑริกำ   ช่ืนผล 6311011803033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1042 นำงสำวธมลวรรณ   ห้องทรัพย์ 6311011445034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1043 นำงสำวกิติพร   ขิงโพธ์ิ 6311011446019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1044 นำงสำวสุภำวดี   ทองค ำใหญ่ 6311011820032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1045
นำงสำวธมนวรรณ   ชัย
ภิรมย์สุข

6311056160034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1046 นำงสำวสุกัญญำ สกุลเดียว 6311011807024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1047 นำงสำวกวินตรำ   อ่ิมหม่ืนไวย์ 6311056605007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1048 นำงสำวจิรรัตน์ ทองอ่วมใหญ่ 6311011820058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1049 นำงสำวคนัมพร   สะอำดเมือง 6311011796005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1050 นำงสำวศิริพร   พันธ์อ้อ 6311011553002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1053 นำงสำวสุพรรษำ   พิมนุช 6311011767002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1054 นำงสำวสิตำนันต์   ฉัตรทอง 6311056605018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1055 นำงสำววรรณนิสำ   องอำจ 6311056605040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1056 นำงสำววรรณวิสำ   บำลี 6311011446035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1057 นำงสำวนฤมล   ช่ืนบุญ 6311056605010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1058 นำยเมธำ   เขตคีรี 6311056990040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1059 นำงสำวภัทรวดี   ค ำแก้ว 6311011803002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1060 นำงสำวสุดำรัตน์   นุชพงษ์ 6311056160024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1061 นำงสำวนันท์นภัส   อรุณรัตน์ 6311011460019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1062 นำงสำวกำนต์นภัส   ยงศิริ 6311011767035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1063 นำงสำวชุติกำญจน์   ยงศิริ 6311011767036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1064 นำงสำววริศรำ   สุลง 6311056605039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1065 นำงสำวมนต์นภำ บัวใหญ่ 6311056990088
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1066 นำงสำวจรรยำพร   รำชรินทร์ 6311056605034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1067 นำงสำวกุลกันยำ   สอำดชัย 6311011767055
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1068 นำงสำวพรนภำ   กมลศิลป์ 6311011820002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1071 นำงสำวนันทกร   อุดมวิเศษ 6311056605031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1072 นำงสำวอัจฉรำ   สำนุสันต์ิ 6311011767014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1073 นำงสำวปนัดดำ   เพชรกล่ ำ 6311011445005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1074 นำงสำวนลินรัตน์   บุญยงค์ 6311056990083
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1076 นำงสำวธัญญลักษณ์   สีสันต์ 6311056721020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1077 นำยปฏิภำณ   พิมพ์สอำด 6311056990043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1078 นำงสำวประภำพันธ์   ไชยรัตน์ 6311011460069
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1079 นำงสำวนรินสำ   แสงโทโพธ์ิ 6311011460039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1080 นำงสำวอรพรรณ   ปรุงชัยภูมิ 6311011541007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1081 นำงสำววรรนิสำ   ศรีระพรม 6311011460006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1082 นำยธวัชชัย   บุญวรรณ์ 6311011446024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1083 นำงสำวรมิตำ   กรุณำ 6311011510011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1084 นำยพิเชษฐ์   หลุ่มใส 6311056990013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1085 นำงสำวสุรีรัตน์   เกำะกลำง 6311011510019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1086 นำยนรำธิป   เสนำพันธ์ 6311056721016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1087 นำงสำวอรพรรณ   หอมสมบัติ 6311011448021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1088 นำยสุริยำ   อินหงษำ 6311011460055
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1089 นำงสำวศิริลักษณ์   จวนสำง 6311056721041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1090
นำงสำวกัญญำรัตน์   หล้ำ
รินทร์

6311011460041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1091 นำงสำวเกษมณี   นันโท 6311011445031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1092 นำงสำวพรดำว   สร้อยสองช้ัน 6311056605003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1093 นำงสำวอำทิตยำ   พุดกุดเรือ 6311011448014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1094
นำงสำวมนัสชนก   ชัยหนอง
บัว

6311011320024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1095 นำงสำวณัฐพร   อำฤทธ์ิ 6311056721071
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1096
นำงสำวเกสรำภรณ์   พรม
โสภำ

6311011541003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1097 นำงสำวศศิวิมล   เช้ือล้ินฟ้ำ 6311011460059
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1098 นำงสำวณัฎฐณิชำ   บุญถม 6311011460053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1099 นำงสำวธิดำรัตน์   ถำวงษ์กลำง 6311056990023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1100 นำงสำวสิลิลทิพย์   นำพรม 6311056990074
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1101 นำงสำววิภำรัตน์   ศิริวงค์ 6311011460028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1102 นำยคณำวุฒิ   หรพูล 6311011480031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1103 นำยพลพล   อุปโคตร 6311056721076
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1105 นำงสำวพรรภษำ สุขเสม 6311056701005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1106 นำงสำวสธิตำ   ยะภักดี 6311056990045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1107 นำงสำวนลิตำ   โกพลรัตน์ 6311056605026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1108 นำงสำวรังสิมำ ทิพย์สน 6311011809018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1109 นำงสำวนิสำรัตน์   บูรณะโอสถ 6311011448039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1110
นำงสำวในนำมควำมรัก   
เรือนแก้วเทวำ

6311011541037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1111 นำงสำวธีริศรำ ก่ิงพวง 6311011809017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1112
นำงสำวจิตตรำภรณ์ สมบัติ
ทวีคูณ

6311056990087
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1113 นำยนิรุช   ค ำเรือง 6311056990012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1114 นำงสำวศศิกำนต์   ถำวงศ์ 6311056990062
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1115 นำยรุจิรดำ   อ่ินค ำ 6311011480032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1116 นำงสำวชัชยำ   เทียงดำห์ 6311011767067
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1117 นำงสำวมนสิชำ   แก้วสุวรรณ 6311056160013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1118 นำงสำวศุทธินี   วนำศิริ 6311011802023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1119 นำงสำวมีนชยำ   ใจดี 6311011320026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1120 นำงสำวกำญจนำภำ   โตสุข 6311011460077
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1121 นำงสำวศิริวรรณ์   แย้มสอำด 6311056605002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1122 นำงสำวเจตสุภำ   คล้ำยเจียม 6311056721005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1124 นำยปโยชนม์   กอสัมพันธ์ 6311056721031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1125
นำงสำวธนภรณ์   วงศ์เด
ชำนันท์

6311056990035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1126 นำยกิตติพศ   ชำพรมมำ 6311056721069
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1127 นำงสำวพัชริดำ   สุวรรณผำ 6311056605022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1128 นำงสำวอลิชำ ยงใย 6311056990085
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1129 นำงสำวณัฐวดี   นิลเป่ียม 6311056990007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1130 นำงสำวมินตรำ   ประเสริฐชัย 6311011448007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1131 นำงสำวภัคจิรำ   รอดผล 6311011446020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1132 นำงสำวณัฐกำนต์   มงคลพันธ์ 6311011541051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1133 นำงสำววริษำ   มีศรี 6311011460018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1134 นำงสำวอริสรำ   รักษำศักด์ิชัย 6311011541032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1135 นำงสำวระพีพรรณ   สังค ำ 6311056721127
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1136 นำงสำวณัฐวรรณ   อ่องนก 6311056990011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1137 นำงสำวโชติกำ   ล้ิมประเสริฐ 6311011510028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1138 นำงสำวณัฐรดี   เปรมทองสุข 6311011541058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1139 นำงสำววรินทร   วงษ์วิจำรณ์ 6311011553021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1140 นำงสำวภัคจิรำ   พิศมร 6311011553015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1141 นำงสำวกนกวรรณ   ทิศสันชัย 6311011320037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1143 นำงสำวนฤมล   ฝ่ำยเดช 6311011445054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1144 นำงสำวอินทิรำ   ใช้บำงยำง 6311011803032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1145 นำงสำวรัชนก   บุรำณรมย์ 6311011767029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1146
นำงสำวพีรยำ   พิพัฒน์ปัทมำ
กร

6311011796032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1147 นำงสำวกชพร   ฉัตระทิน 6311011480021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1148 นำงสำวพิมพ์วิภำ   เกตุลักษณ์ 6311011796011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1149 นำงสำวเนตรนภำ   ทองอุดม 6311011448003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1150 นำยสรวิชญ์   ปำนำพุฒ 6311011445050
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1151 นำงสำวหรรษำ   อำจเกิด 6311011480061
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1152 นำงสำวจิรำพร   หัดประกอบ 6311011553019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1153 นำยภำญุพัสส์   ประค ำทอง 6311011541033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1154 นำงสำวณิชำภัทร   ศรีอินทร์ 6311011802004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1155 นำงสำวจณีวรรณ   พัฒสมุท 6311011320023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1156
นำงสำวนัฏฐิตำ   ทิพย์สุ
รำษฎร์

6311011448009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1157 นำงสำวรัตนำวดี   รัตนมณี 6311011803038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1158 นำงสำวมณฑิรำ   ทองฤทธ์ิ 6311011446026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1160 นำงสำวนิชำภัทร   ชัยสีหำ 6311011571004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1161 นำงสำวสิริมำ   จันทนำ 6311056721095
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1162 นำงสำวรุ่งธันวำ   เจตนำกำรย์ 6311011480024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1163 นำยณัฐพงษ์   ปิชำติ 6311011460027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1164 นำงสำวกำนติมำ   ศรีอรุณ 6311011448034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1165
นำงสำวศุภิสรำกรณ์   คง
แพทย์

6311011320015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1166 นำงสำวเบญจวรรณ แสงอินทร์ 6311011820060
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1167 นำยปิยชัย   เหลำรัก 6311011820006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1168 นำงสำวน้ ำทิพย์   ย้ิมโฉม 6311056721017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1169 นำยธีธัช   โกยอมร 6311011796020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1170 นำงสำวกนกลดำ   เจริญพำนิช 6311011807012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1171 นำงสำวมำริษำ   แสงวรรณ 6311056605014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1172 นำงสำวพลอยไพลิน   มำจิตตำ 6311011807002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1173 นำงสำวกะรัต   ฤทธ์ิโต 6311056990071
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1174 นำงสำวนุรฮำซีกีน ยำลอ 6311011340009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1175 นำงสำวสุพัตรำ   พร้อมวงศ์ 6311011460011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1176 นำงสำวยูมิ   ทองเจริญ 6311011460015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1177 นำงสำวศศิธร จันทร์เดช 6311011803044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1178 นำงสำวศิรประภำ จันทร์เดช 6311011803045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1179 นำงสำวนูรฮูดำ อำจผล 6311011803042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1180 นำงสำวกุลธิดำ จ ำปำคง 6311011541060
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1181 นำงสำววรรณภำ แย้มภู่ 6311011460090
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1182
นำงสำวฑนำมล สมุทรสถิต
โสภณ

6311056605024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1183 นำงสำวนัทธกำนต์ ผ่องเผือก 6311011820038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1184
นำงสำวพลอยชมพู   อมรรัก
ธรรม

6311056990093
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

ก.1186 นำงสำวนันทิยำ ใจเท่ียง 6311011553060
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
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

ก.1187 นำงสำวณัฐพร พลวัฒน์ 6311011340004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร


