
หนา้ที ่1 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 1 นางสาวทรรษิวรรณ์ หว่องเซ็ง 6311022446212 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 2 นางสาวสิรินภา สาใจ 6311022446128 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 3 นายกวิน แซ่เฮง 6311022446172 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 4 นางสาวชุติมณฑน์ วันดี 6311056605036 5,900.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 5 นายอเลกซ์ แวนเลีย 6311022446057 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 6 นายกัมพล สงบดี 6311022446017 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 7 นางสาวจิราภรณ์ พาลี 6211050320025 5,500.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 8 นายสุทธิพงษ์ คัมวงษ์ 6311022446152 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 9 นางสาวฮัซมา สุพงค์ 6311022446255 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 10 นางสาวสายธาร ใจชอบ 6311011320021 10,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 11 นางสาวนภารัตน์ รัตนวิชัย 6311022446184 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 12 นายภาณุวัฒน์ ฝอยสุวรรณ์ 6311022446090 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 13 นางสาวกาญจนา ดวงแก้ว 6311022446168 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 14 นางสาวขนิษฐา จันทร์อ ่า 6211050320002 5,500.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 15 นายอัฎฐพร กุดกลาง 6311022446140 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 16 นางสาววรรธิดา พันทิพย์ 6311022446051 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 17 นางสาววิรัญญาพร ค่าภิธรรม 6311022446115 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 18 นางสาวภัทรลดา มหาโชติ 6311022446260 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 19 นางสาวศศิวิมล พรหมคีรี 6311022446074 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 20 นางสาววิสุทธ์ิตรา ปกป้อง 6311022446196 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 21 นางสาวณิชนันทน์ รัตพันธ์ 6311022446087 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 22 นางสาวศศิธร ทองระอา 6311022446187 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 23 นางสาวกมลพรรณ ธรรมรัตนพฤกษ์ 6311022446197 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 24 นางสาวศตพร ชิตอิทธิพัทธ์ 6311022446194 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 25 นางสาวธัญญ์นรี อภิหิรัญธัญภัทร์ 6312011540019 12,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 26 นายณัฐพงษ์ รอดเขียว 6311056721013 16,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 27 นางสาวพัชชานันท์ จันทะนนตรี 6311022446059 12,600.00

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป



หนา้ที ่2 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 28 นายภานุวัฒน์ เดชเจริญ 6311022446183 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 29 นางสาวพิมพ์นิภา ไชยเนตร 6311022446078 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 30 นางสาวกัญญาภัค นิลรัตน์ 6211022446174 5,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 31 นางสาวนิภาพร มานาง 6211050721030 16,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 32 นางสาวเมธาวี จินะหล้า 6311022446355 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 33 นางสาววรรณพร ไกรเนตร 6311022446270 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 34 นางสาวพชรพรรณ ย้ิมละมัย 6311050601011 5,900.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 35 นางสาวธัญรัตน์ นิลบุตร 6311022446053 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 36 นางสาวธันยพร ขจรจิระพันธ์ 6311022446003 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 37 นางสาวอทิตา ธิดา 6311022446329 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 38 นางสาววิลาสินี จงปัญญาวิวัฒน์ 6311022446345 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 39 นางสาวจิตรานุช บุญวิรัตน์ 6311029721012 16,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 40 นายธนกร แก้วมณี 6311022446075 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 41 นางสาววัศยา เอียดยอด 6311022446207 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 42 นางสาวมธุรดา เอี ยมจรัส 6311056605021 5,900.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 43 นางสาวปนัดดา แข็งแรง 6311022446138 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 44 นางสาวกีรติกา ทิปกะ 6211056990016 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 45 นางสาวมีนชยา ใจดี 6311011320026 10,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 46 นางสาวพัชริดา สุวรรณผา 6311056605022 5,900.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 47 นางสาวนรีกานต์ ลือค่าแผง 6311022446035 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 48 นางสาวสุภเทพอักษร เกิดอุดม 6311022446041 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 49 นางสาวฑนามล สมุทรสถิตโสภณ 6311056605024 5,900.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 50 นายวสุ แต้วณิชพร 6211056721087 16,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 51 นางสาววิจิตรา สุวรรณ 6311022446224 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 52 นางสาวณปภัช ม่วงศักด์ิ 6311022446169 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 53 นางสาวจีรนันท์ ค่านาแซง 6311022446177 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 54 นางสาวรัติยากรณ์ สันป่าแก้ว 6311022446042 12,600.00



หนา้ที ่3 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 55 นางสาวกฤตยา วรสาร 6311022446303 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 56 นางสาวศิริวรรณ อู่สุวรรณ์ 6311022446220 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 57 นางสาวธณิดา บ่ารุงพงศ์ 6311022446323 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 58 นายธรรณาธรณ์ ถุงเงิน 6311022446174 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 59 นางสาวลภัสรดา บุญยืน 6311022446353 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 60 นางสาวปานเลขา อินทรพานิชย์ 6311022446235 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 61 นางสาวกิตติภรณ์ บุญหนา 6311022446182 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 62 นายสุรชาติ แก้วล้ินไม้ 6311022446094 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 63 นางสาวณัฐนันท์ เมยไธสง 6311011320028 10,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 64 นายรัชชานนท์ ค่าพุ่ม 6311022446211 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 65 นางสาวอังคณา ประดงจงเนตร 6211022446325 5,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 66 นางสาวกัญญณัช มั นคง 6311022446170 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 67 นางสาวชญานุช เพ็ชร์คง 6311022446334 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 68 นางสาวจรรย์สมร สุขขวด 6311022446080 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 69 นางสาวจณีวรรณ พัฒสมุท 6311011320023 10,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 70 นายสิรภพ สมชัยยา 6311022446195 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 71 นางสาวลลิตวดี ไชยโรจน์ 6311022446120 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 72 นางสาวปาริชาติ ไทรตระกูล 6311022446091 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 73 นางสาวมนธิชา โชติฉันท์ 6311022446348 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 74 นางสาวมนัสชนก ชัยหนองบัว 6311011320024 10,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 75 นางสาวนัทลี เรนาเธอร์ อิกบาล 6311022446316 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 76 นางสาวณัฐรุจา ชัยชูลี 6311022446181 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 77 นางสาวดิศรารัตน์ สุขอยู่ 6311022446268 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 78 นายวชิรพงศ์ แสนทวีสุข 6311022446025 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 79 นางสาวธิติพร อินเปาะ 6311050601004 5,900.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 80 นางสาวธัญญารัตน์ ปานจักร์ 6311022446274 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 81 นางสาววิภาวินี แก้วบ่ารุง 6311022446225 12,600.00



หนา้ที ่4 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 82 นางสาวเพชรนภา ลุนชัยภา 6311022446164 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 83 นางสาวชัชชญา สุวรรณชื น 6311022446188 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 84 นางสาวพัชรพร บุญศรี 6211011340025 3,125.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 85 นางสาววรัชยา กณาพันธ์ุ 6311022446062 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 86 นางสาวบุณณดา บุตะเขียว 6311022446097 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 87 นางสาวนริสรา เทวัญ 6311081320005 10,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 88 นางสาวศศิกานต์ เจนไพร 6311022446281 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 89 นางสาวจุฑาทิพ ธงกระโทก 6311022446302 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 90 นางสาวปพิชญา มาตรภูธร 6311022446049 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 91 นางสาวจันทร์นิภา พิมูลมี 6311022446077 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 92 นางสาวปรียาลักษณ์ ฉางทอง 6211022446329 5,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 93 นายวสพัฒน์ สุริยะ 6311050601014 5,900.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 94 นางสาวศิริวราพร อรุณรุจิพันธ์ุ 6311022446237 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 95 นางสาวบูรณา คงฤทธ์ิ 6211011340009 3,125.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 96 นางสาวปนัดดา ชนะชัย 6311022446073 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 97 นางสาวระวิวรรณ กัลยาลือ 6311022446344 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 98 นางสาวนุชวรา หิตายะโส 6311022446349 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 99 นายธนภัทร ศิริอภิชาติ 6311056721103 16,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 100 นายนราธิป เสนาพันธ์ 6311056721016 16,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 101 นางสาววรรณวิสา จันทร์เขียว 6311022446165 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 102 นางสาวอุรัสยา ป่ินแสง 6211022446299 5,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 103 นายนิรัตน์ชญา นันชัย 6311022446153 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 104 นางสาวปัญญาวีย์ ควรหา 6311022446015 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 105 นางสาววิลาสินี ใจแก้ว 6211022446160 5,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 106 นางสาวมาริสา มัดผิน 6211022446070 5,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 107 นายศิวพัฒน์ วาบสูงเนิน 6311022446129 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 108 นางสาวกุลสตรี เหง้าสุวรรณ 6311022446214 12,600.00



หนา้ที ่5 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 109 นายธนวัฒน์ ตระกูลจันทร์แสง 6311022446178 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 110 นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กดี 6311056605006 5,900.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 111 นางสาวศิรดา แซ่ด่าน 6311022446209 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 112 นางสาวชนินดา ศรีรักษา 6311022446346 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 113 นางสาวสูไรด้า หัสเหร็ม 6311022446173 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 114 นายปิยากร มั นเจริญ 6311022446299 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 115 นางสาวสุธิมา แจ่มดวง 6311022446171 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 116 นายกิตตินันท์ บัวมา 6311022446233 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 117 นางสาวณภัทรา เหล่าวิเศษกุล 6311022446081 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 118 นางสาวภัณฑิรา นิ มเจริญ 6311022446135 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 1 ล าดับท่ี 119 นางสาวพรนภา ทองเทพ 6311011320035 10,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 1 นางสาวปานวาด หุ่นเหมอาบ 6411011767066 11,050.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 2 นางสาวชลธิชา มานะศักด์ิศิริกุล 6411011803006 12,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 3 นางสาวขวัญชนก วิเศษศรี 6411011767047 11,050.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 4 นางสาวกรณ์พริฏฐา ธนฐิติพร 6411011809023 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 5 นางสาวเยาวลักษณ์ เขียวอ่อน 6411011767027 12,700.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 6 นางสาวณิชากร รอดเสวก 6411011803028 12,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 7 นางสาวพรลภัส พฤฒิสาริกร 6411011809021 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 8 นางสาวอาอีเซาะห์ แวหะยี 6411011809016 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 9 นางสาวอาดีละห์ เจ๊ะมะ 6411011809018 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 10 นางสาวไอริณ บุญมณีประเสริฐ 6411011809025 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 11 นางสาวภัคจิรา จงเกษมธรรม 6411011809019 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 12 นายปิติรัตน์ บ่ารุงพืช 6411011809033 11,200.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 13 นายอิมรอน มะแซ 6411011767042 12,700.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 14 นางสาวอมรรัตน์ คุณเจริญ 6411011767025 12,700.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 15 นางสาวพลอยชมพู ชัยรัมย์ 6411011809031 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 16 นางสาวจุฑาวรรณ ชื นอารมณ์ 6411011767012 12,700.00



หนา้ที ่6 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 17 นางสาวกัญญาพัชร ศิลปทอง 6411011340063 7,475.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 18 นางสาวรุสนาณี สาและ 6411011809014 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 19 นางสาวบุษราภรณ์ ใจศรี 6411011809035 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 20 นางสาวอัญชลี แก้วแสงอ่อน 6411011809002 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 21 นางสาวปิยธิดา คชเก้ือ 6411011767065 11,050.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 22 นางสาวพิชญาภา ศิริธรรม 6411011767061 11,050.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 23 นางสาวกฤติมา มาเสนาะ 6411011809026 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 24 นางสาวนันท์ชภรณ์ ชินระหงษ์ 6311011320022 10,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 25 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีพลสมอ 6411011767035 12,700.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 26 นางสาวจิรัชยา สังข์ทอง 6411050340025 5,500.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 27 นางสาวภคนันท์ หนูจักร 6411011767007 11,050.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 28 นางสาวกัลยากร แป้นนางรอง 6411011809017 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 29 นางสาวชลดา นามมาลา 6411011767004 12,700.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 30 นางสาวสิรีธร โคตชัย 6211011340001 3,125.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 31 นางสาวศรัญญา จันทร์คล้าย 6411011809027 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 32 นางสาวบัวชมพู บัวแก้ว 6411011446010 10,350.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 33 นายอุดมศักด์ิ ฉลาดธรรม 6411011767048 12,700.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 34 นายธนบูรณ์ บรรพต 6411011767058 12,700.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 35 นางสาวธนพร อุไรสวัสด์ิ 6411011803026 12,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 2 ล าดับท่ี 36 นางสาวฮายาตี มะหะมะ 6411011809015 8,300.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 1 นางสาววัลนิสา มูลชนะ 6311022446245 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 2 นางสาวพัชรียา ส่งแสง 6311022446342 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 3 นางสาวกมลนิตย์ ชัยประสิทธิโชค 6311022446122 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 4 นางสาวพันธ์วัสสา วนิจวรางกุล 6311022446336 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 5 นางสาวธันย์ชนก อัศวโสวรรณ 6211056990025 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 6 นางสาวนฤมล โงสันเทียะ 6311022446083 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 7 นางสาวประศมา เมืองมุงคุณ 6211022446047 5,600.00



หนา้ที ่7 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 8 นางสาวณัฐณิชา เอี ยมสกุลวัฒนา 6311022446296 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 9 นางสาวชนกานต์ สวยรูป 6311022446244 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 10 นางสาวณัฐพร พัสดร 6311022446285 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 11 นายปฏิวัติ กุหลาบบาโต 6311022446099 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 12 นางสาวชนิสรา รัตนกระจ่าง 6211022446093 5,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 13 นางสาวปภาวรรณ แสงอรุณ 6311022446044 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 14 นางสาวกีรติกา พิภักดี 6311022446271 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 15 นางสาวฟาริดา เครือแก้ว 6311022446116 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 16 นางสาวอัยนาอ์ ศรีรัตน์ 6311022446131 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 17 นางสาวธีรารัตน์ หวานชิด 6311022446248 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 18 นางสาวพิชานันท์ ขันไชย 6311022446155 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 19 นางสาวรจนา ด่าจ่านงค์ 6311022446350 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 20 นายนวรรษกร สุระสังวาลย์ 6311022446252 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 21 นางสาวประภัสสร นาคพันธ์ 6311022446134 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 22 นางสาวรดา มะรินทร์ 6311022446280 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 23 นางสาวธิดา ยอดสวัสด์ิ 6311022446156 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 24 นางสาวปิยธิดา มาบัณฑิต 6211022446185 9,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 25 นายศิวกร อ่าไพทอง 6311022446031 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 26 นางสาวณชัญญณัฎฐ์ สิริเพชรโชค 6211022446338 5,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 27 นายพีรธัช กาวชู 6211022446345 9,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 28 นางสาวกรรณิกา แก้วมิ ง 6211022446225 9,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 29 นางสาวพัณณิตา นาคนาคา 6211022446196 5,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 30 นางสาวสิริกร สนธิ 6311022446023 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 31 นางสาววิรากานต์ เขื อนแก้ว 6211022446318 5,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 32 นางสาวอินทิรา มีขวัญ 6311022446297 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 33 นางสาวชนกนันท์ แซ่ตั น 6211022446172 9,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 34 นายวรวุตร ธัญจินดากุณ 6311022446045 12,600.00



หนา้ที ่8 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 35 นางสาวศุภมาส อินแก้ว 6311022446254 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 40 ล าดับท่ี 36 นางสาวดัลลิกา อินทร์โพธ์ิ 6311022446259 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 1 นางสาวนาตาชา โสภณาพิกุล 6411022446107 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 2 นางสาวญาณิศา ปานานนท์ 6411056990012 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 3 นายสัญญากร อบเชย 6411011446014 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 4 นางสาวปฐมพร ขันธรักษา 6411011807050 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 5 นางสาวพิมพ์ชนก เพ็ชรสังวาลย์ 6411056990155 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 6 นางสาวสุภาพร พุกโหมด 6411056990186 20,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 7 นางสาวศศิกานต์ ฐิตะนันท์ 6411056990176 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 8 นางสาววันวิษา ผ้ึงต้น 6411022446102 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 9 นายธนา ดามาพงศ์ 6411011446008 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 10 นางสาวอาทิตยา ปิดตาระโต 6411011446020 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 11 นางสาวณัฐนา จันทพุฒ 6411056990066 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 12 นางสาวสุพัตรา โบบทอง 6411022446043 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 13 นางสาวภัคจิรา ต่วนชะเอม 6416011807014 13,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 14 นางสาวมัทนาวดี หนูทอง 6411022446002 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 15 นายภคภัค วรรณพิรุณ 6411081446002 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 16 นางสาวสาริกา วงศ์ดรพัฒนา 6411022446073 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 17 นางสาวจิรัชยา สุพรศิลป์ชัย 6411011807015 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 18 นางสาวสุธิดา ยอดอาจ 6411022446028 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 19 นางสาวกุลณัฐ ผาบวุฒิ 6411056990110 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 20 นางสาวนฤมล ภูพวก 6411056990095 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 21 นางสาวธมลวรรณ เกษมณี 6411056990034 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 22 นางสาวมนัสวี เข็มนาค 6411056990005 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 23 นางสาวกุลณัฐ เซ็ม 6411022446141 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 24 นายรามภูมิ คุณเล้ียง 6411011807048 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 25 นางสาวฐิติมา นนทะลุน 6411056990035 13,800.00



หนา้ที ่9 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 26 นางสาวปณัตฎา เดชรักษา 6411022446096 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 27 นางสาวกชพร รุ่มรวย 6411022446131 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 28 นายอับดุลฟัตตา เจ๊ะหะ 6411011446030 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 29 นางสาวกัญยาณี ธรรมวัฒน์ 6311022446283 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 30 นางสาวเกษมณี จ่าปาสิทธ์ิ 6411056990019 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 31 นางสาวกานต์ธิดา นิลพงศ์ 6411056990088 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 32 นางสาวธนัชพร วิเศษสุวรรณ 6416011807019 13,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 33 นางสาวณัฐธยาน์ สืบสุข 6411056990091 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 34 นางสาวกรรณิการ์ แหลมหลัก 6411011807020 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 35 นางสาวณัฐกานต์ คงสิทธ์ิ 6411056990103 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 36 นางสาวกัลยรักษ์ ชูชุมวัฒน์วงศ์ 6411022446044 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 37 นางสาวชมพร วรรณสิงห์ 6411056990070 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 38 นางสาวกัญญาณัฐ กฤษฎาบุณยา 6411056990061 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 39 นางสาวศตพร จิตรทิพย์วรกุล 6411056990118 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 40 นายสิทธิชัย บุษบงค์ 6411056990056 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 41 นางสาวพีรดา หาญประสิทธ์ิธาดา 6411056990010 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 42 นางสาวธันญภรณ์ ชาวนา 6411011446012 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 43 นางสาวชนันธิดา บริบูรณ์ 6411056990018 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 44 นางสาวชุติกาญจน์ ทองขวัญ 6411022446015 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 45 นางสาวกุลธิดา แจ่มหมวก 6411022446008 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 46 นายกิตติศักด์ิ แจ่มใส 6411011807018 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 47 นางสาวสุภาวดี บุบผา 6411022446050 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 48 นางสาวศศิรินทร์ ดีนาน 6411056990075 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 49 นางสาวเจษฎาพร มาอินทร์ 6411056990029 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 50 นางสาวศิริวิมล สืบส่าราญ 6411011807043 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 51 นางสาวอาทิตยาพร ทาบุญ 6411056990113 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 52 นางสาวศิรินภา ฤาชา 6411022446101 12,600.00



หนา้ที ่10 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 53 นางสาวนันทกานต์ พูนค่า 6411056990104 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 54 นางสาววรพร หงษ์วิเศษ 6411056990055 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 55 นางสาวอารีรัตน์ ทินวงษ์สวย 6411022446140 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 56 นางสาวมัสสุหรี มะเฮมี 6411056990153 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 57 นายศุภะวิชย์ ค่าวิชัย 6411011446021 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 58 นางสาวอรรจน์ธิดา ผดุงยาม 6411022446115 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 59 นางสาวภัทรภา ไชยขันธ์ุ 6411056990013 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 60 นายวีรชน ค่าภีระ 6411022446011 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 61 นางสาวแพรวพรรณ อ่อนละมูล 6411056990008 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 62 นางสาวนริศรา ดายังหยุด 6411056990006 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 63 นายพิเชษฐ์ สุขมูล 6411081446001 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 64 นางสาวฤทัยชนก อินทคีรี 6411011807002 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 65 นางสาวเนตรชนก คงภักดี 6411011446032 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 66 นางสาวโชติกา เพาะนิยม 6411056990115 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 67 นางสาวกุลนัฏฐ์ แฟ้นประโคน 6411056990030 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 68 นางสาวฐิติมา เบอร์ดี 6411056990119 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 69 นางสาวธิญาดา มาลี 6411022446134 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 70 นางสาวสุทธิดา เจียมประสูตร 6411022446027 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 71 นางสาวพาทินธิดา ถวิลหวล 6411022446076 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 72 นางสาวรักษิณา ฟองประพันธ์ 6411022446047 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 73 นางสาววชิราภา แสนศิลป์ 6411056990150 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 74 นางสาววรารัตน์ วงศ์แก้ว 6411022446032 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 75 นางสาวจิราพัชร ใหม่จันตา 6411056990111 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 76 นางสาวจันทกานต์ ดวงเดือน 6411022446031 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 77 นางสาวประกายแก้ว เชิดรัมย์ 6411056990017 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 78 นายพิพรรธน์ พีระปัญญา 6411022446058 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 79 นางสาวพรชิตา แก้วมัจฉา 6411056990078 13,800.00



หนา้ที ่11 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 80 นางสาวปภาวรินทร์ ไชยรัง 6411056990015 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 81 นางสาวสุธิดา วงศ์พิพันธ์ 6411056990009 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 82 นางสาวณิชาภัทร ล้ิมโปเจริญชัย 6411011807005 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 83 นางสาวเอมิกา เทพบุรี 6411022446146 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 84 นางสาววริศรา สุปินะ 6411011807035 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 85 นางสาวกนกวรรณ ทับทิม 6411056990171 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 86 นายเพทาย เล่งกูล 6411022446041 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 87 นางสาววิชญาดา กอวิไล 6411022446116 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 88 นางสาวชฎาพร วงษ์ทอง 6411022446093 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 89 นายชัชชัย จันทนพิมพ์ 6411022446075 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 90 นางสาวรัตนาพร บัวพันธ์ 6411022446129 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 91 นางสาวสุพรรณิชา เจริญรักษ์ 6411056990037 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 92 นางสาวมุทิตา ปีไธสง 6411056990141 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 93 นางสาวอินทิรา ชะนอมรัมย์ 6411056990026 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 94 นางสาวอินทิวา พลราช 6411056990069 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 95 นางสาวบัญจรัตน์ แสงโสภา 6411056990093 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 96 นางสาวณัฐริกา สุดสาร 6411056990145 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 97 นางสาวพรอัมรินทร์ พลศักด์ิ 6411022446077 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 98 นางสาวจิตรลดา จันผาย 6411056990038 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 99 นางสาววิภาวี ค่ามี 6411011807008 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 100 นางสาวผกาพร ดอกจันทร์ 6411056990105 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 101 นางสาวชนิตา สะหุนันต์ 6411056990077 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 102 นายณพวิทย์ ศิลปดิษฐ์ 6311056721003 16,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 103 นายธีรเดช นวลด้ัว 6411056990129 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 104 นางสาวรัญธิดา มีสุข 6411056990122 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 105 นางสาวจินดาพร ทองธรรมชาติ 6411056990094 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 106 นางสาวยุภาวดี แสงสว่าง 6411056990089 13,800.00



หนา้ที ่12 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 107 นายธนพัทธ์ อารยาพันธ์ 6411022446103 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 108 นางสาวเพชรรัตน์ ขวาไทย 6411056990159 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 109 นางสาวกนิษฐา เจนวิทยานันท์ 6411022446070 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 110 นายนันท์มนัส ล้ิมมั ง 6411022446099 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 111 นางสาวฐิติอาภา แสนเขื อน 6411056990058 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 112 นางสาวลลิตา จานุวี 6411056990064 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 113 นางสาวอาทิตติญา สายบุตร์ 6411022446010 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 114 นางสาวกัญญาพัชร สุริยัน 6411056990080 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 115 นางสาวสายธาร อรรถสกุลรัตน์ 6411056990099 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 116 นางสาววิราภรณ์ ผงผานอก 6411056990189 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 117 นางสาวสุวรัตน์ สอนเสาร์ 6411056990084 20,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 118 นางสาวพิชญา ดอชนะ 6411056990020 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 119 นางสาวการะเกตุ ตรีวงค์ 6411022446112 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 120 นางสาวศรัญญา พิกุลศรี 6411011807022 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 121 นางสาวพิยดา ด่าดง 6411056990117 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 122 นางสาวจิรัชญา ปงธิยา 6411022446034 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 123 นางสาวอารยา นิลสนธิ 6411022446078 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 124 นายธวัชชัย มณี 6411022446133 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 125 นางสาวณิชกมล กิจฉาโณ 6411022446035 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 126 นางสาวรสธร สมานยา 6411011446018 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 127 นางสาวภุมรินทร์ เกิดด้วง 6411022446128 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 128 นางสาวจิรปรียา เจริญพีระเพชร 6411056990188 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 129 นางสาวชญาดา เลิศนา 6411056990175 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 130 นางสาวสุภาวิตา อรรควงษ์ 6411022446145 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 131 นางสาวนฤมล ราชสีหา 6411056990183 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 132 นางสาวกฤตพร หนองขุ่นสาร 6411056990106 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 133 นางสาวธิตาภา บุญจันทร์ 6411056990102 13,800.00



หนา้ที ่13 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 134 นางสาวปรารถนา สัจจะสังข์ 6411056990166 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 135 นางสาวโมนิก้า เดลเล โนชี 6411022446040 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 136 นางสาวธนพร ฐิติเจริญศักด์ิ 6411056990036 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 137 นางสาวสุมิตรา ไหว้ครู 6411022446097 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 138 นางสาวจุฑามาศ อินทร์เนตร 6411056990167 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 139 นางสาวศศิธร เจริญพร 6411056990144 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 140 นายธนโชติ ลู่วัฒนาพาณิชย์ 6411011446011 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 141 นางสาวพันพสา วงศ์ค่าจันทร์ 6411056990092 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 142 นางสาวอภิสรา ไปนา 6411022446019 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 143 นางสาวปิยธิดา กบิลบุตร 6411056990004 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 144 นางสาวศิริกมล มอนศรี 6411056990042 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 145 นางสาวกนกพร ปามา 6411022446106 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 146 นางสาวจิราพรรณ ลาพรมมา 6411056990047 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 147 นางสาวพัชราภรณ์ จงภูเขียว 6411056990162 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 148 นางสาวทับทิม เสริงกลาง 6411056990185 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 149 นางสาวสุภาภรณ์ ทบพวก 6411022446029 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 150 นางสาวกนกพร เมืองใจหล้า 6411056990002 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 151 นางสาวอนุสรา คอนเพ็ชร 6411056990068 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 152 นางสาวสิริพร นิลสกุล 6411022446066 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 153 นางสาวปริมมณี ขวัญแก้ว 6411011446022 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 154 นางสาวณัชชา ชุ่มบัว 6411056990027 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 155 นางสาวศุภารัตน์ สงสุแก 6411056990062 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 156 นางสาวภัชภิชา ยะค่าป้อ 6411081446006 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 157 นางสาววริศรา น้อยผา 6411022446119 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 158 นางสาวเบญญาภา ไชยสงค์ 6411056990082 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 159 นางสาวสิริวิมล สุวรรณพรม 6311022446227 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 160 นางสาวธัญรดา ตะเภาพงษ์ 6411022446108 12,600.00



หนา้ที ่14 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 161 นางสาวอนัญญา ปิยะวงค์ 6416011807032 13,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 162 นางสาวสินพร บัวเคล้า 6411011807036 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 163 นางสาวฐิติชญา อภิมุขเจริญ 6411011807038 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 164 นางสาวสุพรรษา จ่าเริญผล 6411022446126 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 165 นางสาวนาตาเชีย แมค 6411022446086 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 166 นายสมิทธ์ พรหมศิริเดช 6411056990007 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 167 นางสาวพรชิตา ช่วยบ่ารุง 6311022446084 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 168 นางสาวพิมพ์วรีย์ บรรณาลัย 6411056990181 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 169 นายพงศธร จุลชัย 6411056990023 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 170 นางสาววริศรา ศิริทอง 6411056990156 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 171 นายธันวา มัณยากาศ 6411056990014 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 172 นางสาวจิราภา ปล้ืมใจ 6411022446080 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 173 นางสาวสุกัญญารัตน์ วรธิพรหมมา 6411022446125 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 174 นางสาวพัชราพร เพียรดี 6411011807023 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 175 นางสาวสติมา แก้วก่าเนิด 6411056990114 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 176 นายจิรยุทธ สุขแสนทวี 6411022446135 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 177 นางสาวอรอนงค์ นวลน้อม 6411056990157 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 178 นางสาวสรินธรณ์ ด่าฤทธ์ิ 6411022446114 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 179 นางสาวกมลวรรณ พุธเจริญ 6411056990172 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 180 นางสาวพิตราภรณ์ ศรีสุนทร 6411022446104 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 181 นางสาวบุศรินทร์ ยุทธชนะ 6411011807011 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 182 นางสาวมาริสา ศรีหนองบัว 6411056990050 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 183 นางสาววราภรณ์ โนนศรี 6411056990086 20,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 184 นางสาวเบญจมาภรณ์ สายสุวรรณะ 6411011807021 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 185 นางสาวชนกานต์ เถนว้อง 6411022446147 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 186 นางสาวกานต์สินี สีดาทัน 6411056990074 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 187 นางสาวบุษญามาศ นิมิตล่้า 6411022446053 12,600.00



หนา้ที ่15 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 188 นางสาวอารยา โอ๋วเจริญ 6411022446094 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 189 นางสาวปฏิภรณ์ พุทธทรง 6411022446014 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 190 นางสาวอินทิรา จันทร์ทอง 6411056990180 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 191 นางสาวเพ็ญวิสา เพ็งพลา 6411056990073 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 192 นางสาวอรอนงค์ เป็นผล 6411011807037 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 193 นางสาวรัชดาภรณ์ ตลับเพชร 6411056990060 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 194 นางสาวกัลยา หมูสี 6411056990169 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 195 นางสาวดาราพร ไหว้ครู 6411022446098 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 196 นางสาวปณิตา มาเปิง 6411022446049 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 197 นางสาวปิยาพัชร แก้วไทย 6411056990134 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 198 นางสาวมะลิวัลย์ จ่านงค์กุล 6411022446117 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 199 นายเทพกรณ์ ลิม 6411022446085 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 200 นางสาวนารีกิต์ิ เขน็ดพืช 6411022446081 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 201 นางสาวเพชรรัตน์ ไชยกุล 6411056990024 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 202 นางสาวรุ่งนภา แก้วบุญเรือง 6411056990182 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 203 นางสาวโชติกา นาหนองตูม 6411056990108 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 204 นางสาวพรวิสุทธ์ิ เสือน้อย 6411056990049 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 205 นางสาวภัทรสุดา เกิดสินธ์ุ 6311022446273 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 206 นางสาวณัฐภรณ์ บุญกระโทก 6411056990021 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 207 นางสาวสิรีธร ผาดไธสง 6411056990054 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 208 นางสาวนันท์นภัส พลภักดี 6411056990085 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 209 นางสาวลัดดา ขันธ์รัตน์ 6411011807014 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 210 นางสาวกุลปรียา สุทธิธรรม 6411056990170 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 211 นางสาวญาดา เตชาชินรักษ์ 6411056990022 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 212 นางสาวเพชรชฎาพร ปนชัยภูมิ 6411022446071 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 213 นางสาวอันนา ดาราพันธ์ุ 6411022446056 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 214 นางสาวสุจิตรา เหมาะดี 6411056990076 13,800.00



หนา้ที ่16 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 215 นายจอมกิตติ จันทร์เกตุ 6411022446004 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 216 นางสาวกิ งแก้ว นาคนาคี 6411056990154 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 217 นางสาวอัจฉรา ค่้าคูณ 6411056990083 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 218 นางสาวปัณฑารีย์ เพิ มนาม 6411056990151 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 219 นายสุริยา สาระเขต 6411011807006 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 220 นายวรเทพ วิชาชัย 6411056990125 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 221 นางสาวนันทิยา แคล่วคล่อง 6411022446110 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 222 นางสาวบูชิตา นนทสวัสด์ิ 6411056990139 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 223 นางสาวร่มเกล้า ทองพันธ์ุ 6411022446007 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 224 นายปัณณสิทธ์ิ ศรีวิมล 6411022446084 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 225 นางสาวนิศามณี คงทองค่า 6411022446026 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 226 นางสาวกานต์ธีรา นิ มดวง 6411056990059 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 227 นางสาวภัสสร ข่าศรี 6411011446023 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 228 นายวศิน บุญพรหม 6411022446130 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 229 นางสาวเมวีญา น้อมเจริญ 6411056990121 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 230 นายภัทรดนัย ส่งศรี 6411056990028 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 231 นายนิรวิทธ์ สุขใส 6311029721011 16,100.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 232 นางสาวกัญญาภัทร มั นคง 6411022446136 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 233 นางสาวกันต์กมล บัวอิ น 6411056990057 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 41 ล าดับท่ี 234 นายกรกช เจริญสวัสด์ิ 6411011446031 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 42 ล าดับท่ี 1 นางสาวศรสวรรค์  สายพิมพ์ 6411022446048 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 20 ล าดับท่ี 1 นางสาวกัลยา อักษรน่า 6211022446230 5,600.00

2564/3 รุ่นท่ี 20 ล าดับท่ี 2 นางสาวสุรดา สร้อยสน 6311022446095 12,600.00

2564/3 รุ่นท่ี 20 ล าดับท่ี 3 นางสาวอาทิติยา ใจสุยะ 6311022446289 12,600.00

2564/3 รุ่นท่ี 20 ล าดับท่ี 4 นางสาวการันต์วาตี เจ๊ะแม 6411011340059 7,475.00

2564/3 รุ่นท่ี 21 ล าดับท่ี 1 นายกิตติกานต์ จันทร์เช้ือ 6411011767072 9,000.00



หนา้ที ่17 จากหนา้ที ่17

ปีการศึกษา/เทอม รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ค่าเล่าเรียน

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา "

ล าดับท่ี

 ประกาศ " รายช่ือผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  "

         1. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าเทอม 3/2564 และต้องการใบเสร็จรับเงิน    

                 ให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 (สามารถขอรับได้ไม่เกิน 2 ปี)

             2. นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเทอม 3/2564 แล้วและต้องการขอรับเงินคืน ให้ด าเนินการดังน้ี

                    2.1 เข้าระบบ บริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู ข้อมูลทุนการศึกษา เลือกรายการขอรับเงินคืน
จากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. แล้ว ส่ังพิมพ์รายงาน  เอกสารค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ เตรียมเอกสารตามท่ีส่งมาด้วย
ให้ครบถ้วนและลงนามในเอกสารค าร้องฯ **ส าหรับนักศึกษาท่ีช าระค่าเล่าเรียนบางส่วนให้จด รุ่นท่ี ล าดับท่ี แล้วเข้าไปดาวน์โหลดใบค าร้อง
ขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ ท่ี http://guidance.dusit.ac.th/WEB และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องฯให้ครบถ้วน และลงนาม
ในเอกสารค าร้องฯ**
                    2.2 สแกนและส่งเอกสารท้ังหมด ไปท่ี Email (nutjaree_kla@dusit.ac.th) หรือส่งท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ัน 1 เพ่ือให้กอง
คลังด าเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาทางบัญชีธนาคารตามท่ีนักศึกษาได้ส่งเอกสารไป

2564/3 รุ่นท่ี 60 ล าดับท่ี 1 นางสาวณัฐวิมล เครือศิลป 6211056990026 13,800.00
2564/3 รุ่นท่ี 60 ล าดับท่ี 2 นางสาวญาราฎา เฉลยภาพ 6311022446347 12,600.00
2564/3 รุ่นท่ี 60 ล าดับท่ี 3 นางสาวน่้าฝน ก่ามะหยี เงิน 6411011807027 15,000.00
2564/3 รุ่นท่ี 61 ล าดับท่ี 1 นางสาวพัสสิณี หอมหวล 6411022446083 12,600.00


