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ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
201

นำยนัษฎำภูวดล   ระวิพำนิชย์ 6311011480002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
202

นำยจักรวำล   ภิรมย์ 6311011660014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
204

นำงสำวบงกรฎ   สัญญะวี 6311011445061
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายเก่า.
206

นำงสำวสุเมย์ธำ   ศรีขัดเค้ำ 6311056721075
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
207

นำยภำณุพงศ์   ประทวน 6311011660010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
208

นำยสหรัฐ   บุญกอง 6311011480001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
209

นำยชฎำยุ   วันไทร 6311011448005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
210

นำงสำวพนิตพิชำ   ธงชัย 6311011807011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
212

นำงสำวทิพย์วรำ   บุญตำ 6311011820040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
213

นำงสำวภูสุดำ   จันทร์ขำว 6311056160042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
216

นำงสำวณัฐนิชำ   ปินทะโก 6311011571002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
217

นำยธฤต   บินตรี 6311011553056
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
219

นำงสำวกัณฐมณี ธรรมวัฒน
ศักด์ิ

6311011814025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
220

นำงสำววิภำดำ   ประโยชน์ดี 6311056990032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
221

นำยธนภัทร   ศิริอภิชำติ 6311056721103
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
222

นำงสำวอัญชิสำ   ครรชิตจำรุ
สิทธ์ิ

6311056990068
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
223

นำงสำวสุชำนุช   บุญใจ 6311011448033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
224

นำงสำวดำรำรัตน์   ชัญถำวร 6311056990030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
225

นำงสำวชลธิชำ   โตบำง 6311056990020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
226

นำยณัฐพล   กันเกตุ 6311011814021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
227

นำยสุกฤษฎ์ิ   เชิดปัก 6311011460068
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
228

นำงสำวศรินทิพย์   กงแก้ว 6311056990034
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
229

นำงสำวพรนภำ   ทองเทพ 6311011320035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
230

นำงสำวกชพร   ศำสตระรุจิ 6311011445004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายเก่า.
231

นำงสำวลดำทิพย์   แก้วเนตร 6311011553027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
232

นำยชลสิทธ์ิ   นพรัตน์ 6311011510024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
233

นำงสำวธนภรณ์   สัจจะวิสัย 6311056701002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
234

นำงสำวมนัญญำ   โพธ์ิกล่ิน 6311056721066
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
235

นำงสำวณัฏฐนิชำ   ก้อนเลนู 6311056990058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
236

นำยสหรัฐ   สังฆมำนนท์ 6311011510002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
238

นำยอิศรำพงศ์   เวฬุวนำรักษ์ 6311011446016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
241

นำงสำวณัฐภำ   จิตต์ธรรมเลิศ 6311056721038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
242

นำยสหรัถ   กล้ำโชติชัย 6311011796023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
243

นำยธนกฤต   ธีระวิสุทธิกร 6311011460056
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
244

นำงสำวทิพจุฑำ   ศิริรำช 6311011820019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
245

นำงสำวสุนิสำ   ภูกลำง 6311011445026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
248

นำงสำวปวริศำ   ข ำเกิด 6311011553025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
249

นำงสำวสุภัชชำ   สระแก้ว 6311011541014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
250

นำงสำวอริญรดำ   สำรศรี 6311011460065
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
251

นำงสำวปภำดำ   นิธิ
ปุญญะวรรณนะ

6311056721099
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
252

นำยวัสสำน   นันทวำณี 6311011460086
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
253

นำงสำวพิชญธิดำ   ชำยู 6311056990014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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



8

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.
254

นำยภัทรพัฒน์   พิจำรณ์วณิช 6311011480008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
256

นำงสำวภัทรสุดำ   วงษ์เวช 6311011480053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
259

นำงสำวสรนันท์   สังสนำ 6311011767048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
261

นำงสำวรัฐญำ   ร่ืนพิทักษ์ 6311011480015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
262

นำงสำวนริศรำ   เผือกบ ำรุง 6311011814022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
263

นำงสำวชนัญชิดำ สันติปำตี 6311056990089
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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



9

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.
265

นำงสำวสุจำรีย์   พุ่มพิศ 6311011448036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
267

นำงสำวมำลิณี   พลโลก 6311056160049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
268

นำยพีระพงษ์   ผำบุตรำ 6311011541031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
269

นำงสำวสุกัญญำ   ลำภำ 6311011571048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
270

นำงสำวรุจิรัตน์   ทำโคกสูง 6311056990052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
273

นำงสำวพิชญำ   รุ่งเรืองเจริญ
สุข

6311011541010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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



10

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.
274

นำงสำวสุชำนันท์   ปวงสุข 6311011553009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
278

นำงสำวนิชนันท์   วิจิตเทอด
ธรรม

6311011446008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
284

นำยวรำกร   วิไลวรรณ 6311011447002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
287

นำงสำวอำทิตำ   สุขบุญชูเทพ 6311011320016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
290

นำยเขษมศักด์ิ   สุวรรณธน
รัชต์

6311056721125
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
291

นำยเอกอัคร   พัฒนะจุฑำนันท์ 6311011448050
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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



11

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.
292

นำยวุฒิพร   ตำลปึก 6311056721068
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
293

นำยนนทวัฒน์   เกิดน้อย 6311011480005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
294

นำงสำวธิดำรัตน์   อินดอน 6311011445027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
295

นำยชนินทร์   ทำชำติ 6311056160010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
296

นำงสำวณิชกำนต์   จังวัฒนำ
ทรัพย์

6311011447001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
297

นำยอธิ  หอมย่ิง 6311011571019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
298

นำงสำวจิรำพร   สอโส 6311011820012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
299

นำงสำวธิติพร   เช้ือเมืองพำน 6311011447004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายเก่า.
300

นำงสำวไพลิน   กล่ินรอด 6311011571021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
302

นำยพีรวิชญ์   บุญอุปละ 6311056160011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
303

นำงสำวนันท์นภัส   เหล่ำวงศ์
พุทธำ

6311011460061
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
305

นำยภควัชร   อ ำภำผัด 6311056160044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
306

นำงสำวณัฐณิชำ   ป้ันทอง 6311011802019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
307

นำงสำวสิริยำ   เนียมใบหอม 6311011445001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
308

นำงสำวอรณี   ประจันทร์ 6311056721129
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
309

นำงสำวพิมพร   อภิวัฒนำทร 6311056160007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
310

นำงสำวลลนำ   ยอดสุรินทร์ 6311011541053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
311

นำงสำวบลูซีร์   มำกสมบูรณ์ 6311011803036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
312

นำยอำนนท์   ถำวรพิทักษ์กุล 6311011541043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
314

นำงสำวอัญชิสำ   นันทจรรยำ
วิทย์

6311011571047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
315

นำยอำทิตย์   พ้ืนปูม 6311011446027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
316

นำงสำวชุติมำศ   ช่ ำชอง
เกษตร

6311056721118
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
317

นำงสำวนำดำ   บุญมำเลิศ 6311011553017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
318

นำงสำวนภัสสร   สิทธิศรีจันทร์ 6311011660007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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



15

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.
319

นำยธรำธร   จงแสง 6311011940002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
320

นำงสำวสุภนิดำ สำระขันธ์ 6311056160067
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายเก่า.
322

นำงสำวปริฉัตร   นิลเนียม 6311011796019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
323

นำงสำวพิมพ์ชนก   สิงห์สถิตย์ 6311011510038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
325

นำงสำวกัญญำรัตน์   เงำงำม 6311011820044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
326

นำยจิรำยุ สีขำว 6311056160072
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
327

นำยอดิศักด์ิ   จันทร์หำ 6311011460017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
328

นำงสำวดวงดำว   เกิดสุข 6311011445010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
329

นำงสำวโรสมีเรีย   เจะแว 6311056605041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
332

นำงสำวฌญำณิณท์   ซำบัว 6311011320005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
334

นำงสำวสุลำวัลย์   หิมพำนต์ 6311011814008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
335

นำงสำวจินธรำ   เถ่ือนอำรีย์
รักษ์

6311011571049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
336

นำงสำวทัศนำภรณ์   ผลไม้ 6311011820008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
337

นำงสำวอนันดำ   ลัดดำวงศ์ 6311011480058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
339

นำงสำววริศรำ   เลิศวรำกร 6311011448017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
340

นำยเอกรินทร์   วรรณทวี 6311011660008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
341

นำงสำวพรณภัส วัจนะจ ำนงค์ 6311011820059
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
342

นำงสำวอนุสรำ   ประมูลเรือง 6311011571042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
343

นำงสำวบัณฑิตำ   บุตรดี 6311011445047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
345

นำงสำวอภิญญำ   เรืองปรำชญ์ 6311011807008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
346

นำงสำวนิศำกำนต์   สิงห์เถ่ือน 6311056990038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
347

นำงสำวพิมพ์มำดำ   อยู่เจริญ 6311011480033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
348

นำยชินวัฒน์   มณีรักษ์ 6311011553023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
353

นำงสำวสุดำ   แย้มยนต์ 6311056721109
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
354

นำงสำวอติกำนต์ ดิษฐกองทอง 6311011767072
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
356

นำงสำวกัลยำ   บูระพำ 6311056721073
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
357

นำงสำวเบญจวรรณ   ตุ้มเทียน 6311011460052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
358

นำงสำวมำลิสำ   แสงขุรัง 6311011767039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
359

นำงสำวศศิกำนต์   สิงห์รอด 6311011571040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
361

นำยสิทธิพร เกล็ดพลี 6311056160058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
362

นำงสำวนัจนันท์   สุขุมำภัย 6311011553010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
366

นำงสำวอำรียำ   ดีแสน 6311056701001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
367

นำงสำวน้ ำทิพย์   พูลสวน 6311011445051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
368

นำยคงศักด์ิ ภูมิวัตร์ 6311011446044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
369

นำงสำวจิตรำนุช   ช ำนำญ
สินธุกิจ

6311011820016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
370

นำงสำวดำรณี   ภูสอดศรี 6311056990002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
371

นำยนิฐชำพล   ช่อผูก 6311011553005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
372

นำงสำวดุสิตำ   ฟักช่ืน 6311011320038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
375

นำงสำวนนทกำนต์   รัต
นบัวทอง

6311011802015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
376

นำงสำวนิธินันท์   ศรีธิติพัทธ์ิ 6311011820017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
377

นำงสำวนงนภัส   ล่องทอง 6311011820003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
378

นำงสำวปรียำภรณ์   คอนมะ
ลำ

6311011445021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
379

นำงสำวปัณชญำ   ตันสุขเกษม 6311056721062
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
380

นำงสำวจันทร์จิรำ   บุตรน้ ำ
เพชร

6311011445057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
381

นำยณัฐพงษ์   รอดเขียว 6311056721013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
384

นำงสำวญำณิชำ   วงศ์ค ำภำ 6311011767064
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
386

นำงสำววันวิสำ   สีง้ิว 6311011796031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
387

นำงสำวเบญญทิพย์   เวียงชัย 6311011553008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
391

นำยเสฎฐวุฒิ   มโนสุข 6311011814012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
392

นำงสำวณัฐวรรณ   มำแสน
จันทร์

6311011510039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
393

นำงสำวศรสลัก   สุขสุทิพย์ 6311056990057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
395

นำงสำวพรผกำ   แก้วประสิทธ์ิ 6311011445012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
397

นำยฤทธิเดช   มีสมนำค 6311011541049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
398

นำงสำวดลยำ   ลำเทิง 6311011541052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
399

นำงสำวปรำยฟ้ำ   กิตติวรำง
กูร

6311011807001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
401

นำงสำวธันทิพำ   หำดี 6311011814005
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
402

นำงสำวนันทิศำ   แสงใสแก้ว 6311011510027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
405

นำงสำวกมลชนก   ผดุงศรี 6311056990067
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
406

นำงสำวรวิกำนต์   โมสิงห์ 6311011553052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
407

นำงสำววรรณวษำ   พิพัฒน์
ธรรม

6311056990024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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



25

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.
408

นำงสำวเอวิตรำ   บำนช่ืน 6311056721097
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
413

นำงสำวกัลย์สุดำ   เขียวนวล 6311011448013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
414

นำงสำวชัญญำนุช   ศิริสุข 6311011809012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
415

นำงสำวณัฏฐณิชำ ปัญจบุศย์ 6311011446045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
416

นำงสำวนลินี   ด้วงสูงเนิน 6311011814002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
417

นำงสำวปณิดำ   ศรีพุก 6311056990026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
418

นำงสำวอภิสรำ อิสระ 6311056990092
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
419

นำงสำวศศิวรรณ   อินทร์ฉำย 6311056605020
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
422

นำยนันทวุฒิ   สำกุล 6311056721004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายเก่า.
425

นำงสำวพรพิมล   ศรีเคลือบ 6311011480039
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
426

นำยธนภัทร   ขันธุวำร 6311011448001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
427

นำงสำวกฤษณำ   เจริญภูมิ 6311056605023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
428

นำงสำวกวินธิดำ   ตันติวงษ์ 6311011802009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
429

นำงสำวสุทธิดำ   ใหมอ่อน 6311011571046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
430

นำงสำวชลธิชำ   มะหำป้ัน 6311011510018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
432

นำงสำวจิรำภรณ์   เปสูงเนิน 6311056605004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
433

นำงสำวณัฐณิชำ   สังประพน 6311011480044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
434

นำงสำวอินทุอร   คนไว 6311011541029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
435

นำยธนพล   ถมสันเทียะ 6311011796025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
436

นำงสำวภัทรพิชำ   บุพลำ 6311011320006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
437

นำงสำวจีรนันท์ จันมำส 6311011796051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
438

นำงสำวณัฏฐณิชำ จันทสิทธ์ิ 6311011802029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
439

นำงสำวสุนิสำ   ค ำโนนม่วง 6311011541012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
440

นำงสำวสุภำภร   ธนโชติ 6311011541044
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
443

นำงสำวณัฐธิดำ   วงษ์เชียง
ขวำง

6311011445059
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
444

นำงสำวนันทนำ   สมบัติ 6311056990066
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
447

นำงสำวประกำยดำว   พวง
พันธ์

6311056990073
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
451

นำงสำวสุธำสิณี   ศรีมำก 6311056990049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
452

นำงสำวเบญจพร   ค ำรังศรี 6311011660021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
453

นำยณัฐพล   อุดมฉวี 6311011814010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
454

นำยวัชระ โกศล 6311011940010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
455

นำงสำวจุฬำรัตน์   ระหำร 6311011510035
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
456

นำงสำวณัชทิชำ   ต้ังชนะชัย
กุล

6311056721070
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
457

นำงสำวณัฐรดำ น้อยม่ิง 6311056990086
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
458

นำงสำวสุวิชำดำ   อักษรศักด์ิ 6311011796010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
459

นำงสำวจำรุวรรณ   พันพิบูลย์ 6311056990069
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
460

นำงสำวยุวธิดำ   วงศ์สุวรรณ 6311011448011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายเก่า.
461

นำงสำวพิชชำนันท์   ปภำวิช
ชัยนันท์

6311011446018
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
462

นำงสำวสำยธำร   ใจชอบ 6311011320021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
463

นำงสำวสิริพรรณภำ   ศรีธรรม 6311056605027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
467

นำงสำวจริยำลักษณ์   ภักดี 6311056990029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
468

นำงสำวจิดำพำ   รุณวงค์ 6311056990008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
469

นำงสำวรุ่งฤดี   โกกะพันธ์ 6311056990084
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
470

นำงสำวสไบทอง   หันตุลำ 6311056990046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
471

นำงสำวชนิตำ   หนูวงษ์ 6311011510049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
472

นำงสำวพิยะดำ   ชนชนะชัย 6311056990019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
473

นำงสำวปวีณำ   สระทองแป้น 6311011541002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
474

นำงสำวไอลดำ   หมู่กนทำ 6311011445056
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
475

นำงสำวเดือนแรม   แพวขุนทด 6311011796014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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



33

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.
477

นำงสำวเสำวลักษณ์   ปรุง
ชัยภูมิ

6311056990004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
478

นำงสำวธนรรชพร   เอนกลำ
ภำกิจ

6311056160031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
480

นำงสำวจิรัฐติกรณ์   แอม
ประชำ

6311056990028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
481

นำงสำวอินทิรำ   อุดมรัตน์ 6311011446031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
482

นำงสำวสุรีรัตน์ แก้วดวงตำ 6311056160054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
483

นำงสำวจิตรำวดี   แสวงสุข 6311056990025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
484

นำงสำวนภพร   แวดไธสง 6311056990027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
485

นำงสำววรรณกำนต์   อุระเพ็ญ 6311011460084
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
486

นำงสำวพรนัชชำ   อุดมพร 6311011320027
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
487

นำงสำวดำริกำ   อุ่นทำนนท์ 6311011448028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
488

นำงสำวขวัญพิชชำ   ดวงแพง
มำตร

6311011460046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
489

นำงสำวชลธิชำ   สรรพสอน 6311056990036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

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

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

รายใหม่.
490

นำยอนุชิต   หงษำวันนำ 6311056990080
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
491

นำงสำวอรนุช   บำบุญ 6311056990079
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
492

นำงสำวอำรียำ   ไกรศรีบวร 6311011448004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
493

นำงสำวเสน่หำ   เตชำชินรักษ์ 6311056990051
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
494

นำงสำวมัลลิกำ   ลุนไชย 6311011820042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
495

นำงสำวบุพผำวรรณ   คลัง
บริบูรณ์

6311011480028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
496

นำงสำวมุกธิดำ   สิงห์ 6311056990054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
497

นำงสำวโชติกำนต์   ศรีมังคละ 6311056990077
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
498

นำงสำวนริศรำ   สรัลชนำ 6311056990022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
499

นำงสำวพิมพ์ตะวัน   จ ำปีพรม 6311056160029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
500

นำงสำววรรณพำ   สีหำโคตร 6311056605015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
504

นำยวีรวัฒน์   โยธำจันทร์ 6311056721081
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
506

นำงสำวอำรียำ   โพธิสูง 6311011448012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
507

นำงสำววันปรำรถนำ   กอง
เมือง

6311011553032
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
508

นำงสำวพัชรำภำ   วิยะทำ 6311056990010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
509

นำยณัฐวุฒิ ปำกอุตสำห์ 6311011340007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
510

นำงสำวชำคริยำ   สำเคน 6311056721019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
511

นำงสำวปำลิดำ บุญธรรมส่ง 6311011796048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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



38

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
512

นำงสำวพรสวรรค์   ส ำนวน
เลิศ

6311011767068
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
516

นำงสำวจิตรธิดำ   นนทะบุตร 6311011767054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
519

นำงสำวศิริลักษณ์   เหล็กดี 6311056605006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
520

นำงสำวภัทรำวดี   เดชดี 6311011448052
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
521

นำงสำวบุณยำนุช   ซอละศรี 6311011820025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
522

นำงสำวณัฐชริดำ   ปรัชญำ 6311011803017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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



39

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
524

นำงสำวภัสร์ชลิตำ   สอน
นนท์ฐีกูล

6311056990064
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
525

นำงสำวพรนภัสสร   โภชน์
เจริญ

6311011767009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
527

นำงสำวอรุณวรรณ   ไชยชนะ 6311056990056
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
528

นำงสำวปำรวัณ   รำญรอน 6311056721037
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
529

นำยนิธิดล   ฮงประยูร 6311056721058
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
530

นำยณัฐกิตต์ิ   จันทร์วัน 6311056990017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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



40

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
531

นำงสำวชญำนันทน์   โชคธน
ชรินรัตน์

6311056990081
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
532

นำงสำววนัชพร   ฤทธ์ิกระจำย 6311056990063
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
534

นำงสำวชนมล   จุลปำน 6311011803016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
536

นำยชวกร   คอนแก้ว 6311056721045
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
537

นำงสำวณัฐนันท์   เมยไธสง 6311011320028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
538

นำงสำวดวงใจ   กัมปนำท 6311056721046
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 3 คุณสมชัย 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
540

นำงสำวฐิติชญำ   จีระกิจ 6311011460040
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
541

นำงสำวพลอยไพลิน   สุข
สะบำย

6311056990033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
542

นำงสำวศุภำวัน   กำทอง 6311056605011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
543

นำงสำวมณีรัตน์   หว่ำงพรม 6311011796041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
544

นำงสำวมีนำ   ปำมะ 6311011460066
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
545

นำงสำวพรประภำ   คนร ำ 6311056701006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
547

นำงสำวอำมีนำ   แดนมะตำม 6311011460073
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
549

นำงสำวธนภรณ์   ขยันหำ 6311011460007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
551

นำยวรวุฒิ   สืบใหม่ 6311011571011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
552

นำงสำวเรืองลัดดำ   ทรัพย์
ศิลป์

6311056990003
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
555

นำงสำวเบญจพร   เม้ำเวียงแก 6311056605016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " 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

รายใหม่.
558

นำงสำวจิรนันท์   บุญธรรม 6311011541016
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
559

นำยพันกร   นำคพร 6311056721067
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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.
562

นำยปุริศ   ประทำน 6311056721120
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
563

นำงสำวกฤติยำพร   โหยกระ
โทก

6311011446033
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
565

นำงสำวภัทริน   พูพะเนียด 6311011803021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
566

นำยพันกร แก้วเรือง 6311056726002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
567

นำงสำวชญำนิน   พลสิทธ์ิ 6311011767017
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
568

นำงสำวสิรีธร   มีป้อม 6311011446004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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.
569

นำงสำวพรรณธร   คล้ำยเอ่ียม 6311011460067
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
570

นำงสำวธนัชพร   หนูอ้น 6311011809015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
572

นำงสำวกุลณัฐ   เสนะพันธ์ 6311011820028
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
574

นำยพชร   ปุลิสัจจะ 6311056721007
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
576

นำงสำวพีรญำ   สุขจันทร์ 6311011460026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
578

นำงสำวชมพูนุช   ฉิมพลิกำ
นนท์

6311056160012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
580

นำงสำวชุติมณฑน์   วันดี 6311056605036
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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.
584

นำงสำวสิมิลัน   ประสิทธิพร 6311011480026
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
586

นำงสำวกัญญำณัฐ   พัฒทอง 6311011446014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
588

นำงสำวกัญญ์กุลณัช   รอด
หวำน

6311011571014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
589

นำงสำวนฤมล   ทองอุปกำร 6311011446022
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
590

นำงสำวชลธิชำ   ทองศิริ 6311011809001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
592

นำงสำวศศิธร   ปรีจินดำ 6311011480055
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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.
597

นำงสำวณัฐณิชำ สงนพรัตน์ 6311011767073
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
598

นำงสำววริศรำ   ปรีชำ 6311011553029
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
600

นำยพงศ์พล   บุญนำม 6311011940009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
601

นำงสำวพลอยธิดำ สุรำรำษฎร์ 6311011803043
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
602

นำยสุวัฒน์ เมืองน้อย 6311011940013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
603

นำงสำวกันตพิชญ์   ทองนุ้ย 6311011446010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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.
604

นำงสำวนิชำภำ   พร้ิมเพรำ 6311011820009
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
605

นำยโกเมศ   บูรณะพงษ์ 6311011480047
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
606

นำยคมกฤษ   อุสุภำนนท์ 6311011660006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
607

นำยนรินทร   สิทธิยำกรณ์ 6311011802008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
608

นำงสำวสุดำรัตน์   ขวัญยืน 6311056721086
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
609

นำยณัฐพงศ์   บุญมี 6311056721030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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.
610

นำยพงศ์ศิริ   ชำบุรี 6311011767057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
611

นำยธนบูรณ์   สมบัติเรืองสกุล 6311011460002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
613

นำยชิษณุพงศ์   ณ ชัยศรี 6311011460023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
616

นำงสำวสุชำวดี   ไชยพูล 6311011510006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
617

นำงสำวอำรียำ   หวำนวงค์ 6311011767025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายเก่า.
620

นำงสำวรัญชนำ   คีรีรัตน์ 6311056721021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน 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.
624

นำงสำวไรยัน   ดอเลำะ 6311011809004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
627

นำงสำวอำฟนำน   สำและ 6311011809014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
629

นำงสำวฟำติน ลำเต๊ะ 6311011809023
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
630

นำงสำวอนิสฟำ   อำชว์วณิช 6311011460030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
631

นำงสำวสุพัตรำ   แก้วฝ่ำย 6311056990006
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
632

นำงสำวนวินดำ   อ ำนวย 6311056990042
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



50

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.
633

นำงสำวอำภัสรำ   แซ่เล้ียง 6311011807021
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
634

นำงสำวนัยมีย์   เจ๊ะแว 6311011809010
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
636

นำงสำวปสุตำ มณีม่วง 6311056701004
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
637

นำงสำวอัญญดำ ปำเส 6311056990090
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
638

นำงสำวปำณิศำ บัวสด 6311056721002
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
639

นำงสำวอมิตตำ แก้วภักดี 6311011802031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



51

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
640

นำงสำวรสสุคนธ์ ใจใส 6311011340013
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
641

นำงสำวศลีนำ อันสุพรรณ 6311011553041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
642

นำงสำวพลอยไพลิน แย้มแฉ่ง 6311011767079
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
643

นำยศรุติพงศ์ โกสินแก้ว
อ ำนำจกุล

6311011446025
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
644

นำงสำวปูริดำ วรธนัสปัญญำ 6311011820011
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
645

นำงสำวจิรดำ โพธ์ิศรี 6311011802030
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



52

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
646

นำงสำวกนกทิพย์ ไชยสิทธ์ิ 6311056721119
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
647

นำงสำวณัฐธนำ วงศ์
ปุณณวัฒน์

6311011814024
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
649

นำยยศพัทร์ ใจเด็ด 6311056990078
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
650

นำงสำวอนัญญำ ปัญญะสิงห์ 6311011446049
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
651

นำงสำวสุกัญญำ ดัชถุยำวัตร 6311011820053
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
653

นำงสำวมนัสนันท์ ทินรุ่ง 6311011445008
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



53

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.
654

นำงสำวอรญำ ต้ิวคะลำ 6311056160038
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
656

นำงสำวปิยะวรรณ ใหม่สวัสด์ิ 6311056721134
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
657

นำงสำวน้องพลอย ทรงศิลำ 6311056160001
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
658

นำงสำวศิวำพร ธรรมสัตย์ 6311011446041
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
659

นำยเจษฎำกร หลงสิน 6311056160071
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
662

นำยณัฐชัย   พรมไธสง 6311011480014
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



54

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
664

นำงสำวนลฐิชำ เสกล ำ 6311056990031
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
666

นำยภำณุเดช กิจวิขำม 6311011796054
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
667

นำงสำวณัฐวรำ บุเกตุ 6311011767074
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
668

นำงสำววิรำวรรณ คันสร 6311011448048
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
669

นำยเจตนิพัทธ์ มำลี 6311056160057
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
671

นำงสำวอัซม่ี เจ๊ะเลำะ 6311011340015
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร



55

ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกิจกรรม  วัน เวลา  ท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการล าดับท่ีเอกสาร

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

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ีเอกสำร วัน เวลำ  แล้วด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

               2. ถ้ำนักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในวันเวลำตำมประกำศน้ี จะถือว่ำ  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

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

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

ล ำดับท่ี
เอกสำร

รายใหม่.
672

นำงสำวธนภรณ์ เวชกำมำ 6311011460012
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
673

นำงสำวเมธำวี จงรักแสง 6311011767078
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
674

นำยธีรศักด์ิ มำกจงดี 6311011767069
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

ให้นักศึกษำอ่ำน " ข้ันตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail "  
ท่ี 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.
675

นำงสำวธัญญ์นรี อภิหิรัญ
ธัญภัทร์

6312011540019
ถ้ำนักศึกษำมีควำม
ประสงค์ย่ืนกู้ใน

เทอม2/63

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

ติดต่อสอบถำมโต๊ะท่ี 4 คุณบุษกร 
โทร 022445199 ในเวลำรำชกำร


