
1

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.1 นางสาว บุณยานุช การเพียร 6111011320022 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.3 นางสาว สุภาวดี ขวานอก 6211056605017 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.4 นางสาว ประภัสสร ปะโพละทัง 6311011340001 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.5 นาย อภิราม นาคสุวรรณ 6311011446028 ธุรกิจการบิน
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.6 นางสาว จิราพร ยอดรัก 6311011460016 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.7 นางสาว กรกนก เชาว์ชอบ 6311011460070 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.8 นางสาว ธัญสิณี จุลพันธ์ 6311011480027 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.9 นางสาว กนกกาญจน์ ก่ิงจันทร์ 6311011510047 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.10 นาย ศรพิชัย วงษ์ศรีแก้ว 6311011660015 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.11 นางสาว สุดารัตน์ วิทูธีรศานต์ 6311011660028 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.14 นางสาว สุภลักษณ์ ใยพิมาย 6311011803003 การจัดการบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.15 นางสาว ศิราภรณ์ จันทร์นอก 6311011803018 การจัดการบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.16 นางสาว อริศรา สิงบุดดี 6311011803026 การจัดการบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.17 นางสาว กฤษติญาภรณ์ วุฒิยาสาร 6311011807014 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.18 นางสาว ธมนวรรณ ชัยภิรมย์สุข 6311056160034 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.19 นางสาว ปาริชาติ ไชยชนะ 6311056605025 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.20 นางสาว นันท์นภัส ต.สุวรรณ 6311056721039 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.21 นางสาว รัตน์ศจีภรณ์ สมานมิตร 6311056721060 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.22 นาย ชาณุวัตร ไพศาลเจริญงาม 6311056721065 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.23 นางสาว ฉันทนา โคตรกว้าง 6311056721130 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.24 นาย อิทธิฤทธ์ิ พิศาลอารยา 6311056721132 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.25 นางสาว ชลธิชา ย้ิมสาระ 6311056990050 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.26 นางสาว โสภิตา จันทะนัด 6411011001030 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.27 นางสาว กนกกร รัตนวัน 6411011320008 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.28 นาย นวพล เคร่ืองพันธ์ 6411011320053 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.29 นางสาว ณัฐธิดา วิบูลย์วัฒนกุล 6411011340024 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.30 นางสาว วิกานดา ทองทัพไทย 6411011340041 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.32 นาย กิตติธัช แก้วด า 6411011808005 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.33 นางสาว ธันยธรณ์ ทวีคูณ 6411011460016 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.34 นางสาว ฐิตารีย์ เพธิโส 6411011460085 ภาษาอังกฤษ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/



2

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
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ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.35 นาย กฤษดา ทองใบ 6411011460110 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.36 นางสาว ปิยวรรณ สายสุด 6411011460113 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.37 นางสาว ชณาภรณ์ ขอนแก่น 6411011480039 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.38 นางสาว ปิยวรรณ วรรชาดา 6411011480042 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.39 นางสาว ธิติรัตน์ เปรมจันทร์วงศ์ 6411011541010 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.40 นางสาว พลอยนภัส ค าหาด 6411011571023 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.41 นาย อาพล นาคพญา 6411011571055 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.42 นาย เกียรติศักด์ิ สิงห์เวียง 6411011571062 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.43 นาย วชิรพล เช้ือแม่น 6411011660030 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.44 นางสาว ณัชชา คงศักด์ิสกุล 6411011733006 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.45 นางสาว โศภิสรา เปล่ียนชุ่ม 6411011733019 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.46 นางสาว สุภาวิณี สิงห์เส 6411011767001 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.47 นางสาว ปนัดดา บุญตาสี 6411011767010 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.48 นางสาว ดวงกมล ปรินทา 6411011767013 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.49 นางสาว สุจิตรา ประดับศรี 6411011767034 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.50 นาย ธนุสพล เลาะมะ 6411011767075 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.51 นางสาว วิไลทิพย์ บัวประดิษฐ์ 6411011807004 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.52 นางสาว สลิลทิพย์ ชัยมงคล 6411011807016 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.53 นางสาว อรพินท์ ขอบเงิน 6411011807041 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.54 นางสาว จันทกานต์ิ กูญถาวร 6411011807046 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.55 นางสาว กฤษวรรณ ศรีเชียงสา 6411011808008 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.56 นาย จอมพล นรชาติ 6411011808027 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.60 นางสาว อโนชา แท่นแก้ว 6411056605015 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.61 นางสาว ชนิกานต์ หาพุทธา 6411056605054 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.62 นางสาว รัตนาภรณ์ อรุณพาส 6411056701015 โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.63 นางสาว ธนภรณ์ พลวงค์ษา 6411056721037 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.64 นาย ศิริวุฒิ มะโนศรี 6411056721072 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.65 นางสาว ณัฐชา ชูเกียรติ 6411056721123 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.66 นางสาว ปัทมาวดี ก่ าแก้ว 6411056721184 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.67 นางสาว มาลินีย์ ศรีกัณหา 6411056721190 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
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     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.68 นางสาว ชนนิกานต์ สายจันทร์เจียม 6411056721191 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.69 นาย ปฏิพล จุลแสน 6411056721218 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.70 นางสาว จณิสตา วงษ์กวี 6411056721243 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.71 นางสาว ภธิรา ร่วมใจธนกุล 6411056721248 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.72 นาย ธนโชติ อินทะนัย 6411056721249 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.73 นาย อลงกรณ์ เชียงทอง 6411056721251 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.74 นางสาว อรทัย สาแก้ว 6411056990003 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.75 นางสาว ศศิธร สังข์สุด 6411056990033 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.76 นางสาว หทัยทิพย์ ช่ืนใจ 6411056990063 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.77 นางสาว พรชรัช เชิญสุขน าชัย 6411056990109 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.78 นาย มนตรี ลีฮวด 6411056990177 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.79 นางสาว ทิพนันท์ ขวัญศรีเพ็ชร์ 6416011807015 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.80 นาย ธีรภัทร ฉันทา 6416011807021 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.81 นางสาว บีรพัฒน์ ไชยายงค์ 6416011807035 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.82 นาย สุขวัญเมือง ศรีสมบัติ 6416011807038 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.83 นางสาว ชฎารัตน์ คงรอด 6311050721008 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.84 นางสาว อัจฉริยา คุณเกตุ 6411011446024 ธุรกิจการบิน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.85 นางสาว ชลนิชา จันทสิงห์ 6411011446027 ธุรกิจการบิน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.86 นางสาว พัฒนวดี ญาติสังกัด 6411050320003 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.87 นางสาว สายป่าน ทองบุญธรรม 6411050320009 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.88 นางสาว สุธาพร พรเลิศเกษมสุข 6411050320010 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.89 นาย วัจน์กร ณรงค์ขัย 6411050320021 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.90 นาย ชัชชัย วรนุช 6411050340010 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.91 นางสาว ศิริลักษณ์ ปัญญานันท์ 6411050340022 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.92 นางสาว พิมลดา มงคลวัย 6411050721002 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.93 นาย วริทธ์ธร โพธ์ิประจักษ์ 6411050721021 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.94 นางสาว ศิริญาภรณ์ เพียงผล 6411050721027 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.95 นางสาว ปีตมณี เพชรจารุภัค 6411050721028 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา นครนายก New.96 นางสาว ชนม์ณภัทร ราโรจน์ 6411080320017 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา นครนายก New.97 นางสาว อมรรัตน์ ค าแสน 6411080320022 การศึกษาปฐมวัย
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.98 นางสาว ชนกานต์ จิตรอมร 6311022446208 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.99 นางสาว พรทิพย์ สอนคราม 6411022446018 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.100 นางสาว ปลายฟ้า ศุภฤกษ์รังษี 6411022446020 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.101 นางสาว พิตะวัน บ ารุงพฤกษ์ 6411022446021 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.102 นางสาว ขนิษฐา สิงห์เรือง 6411022446088 ธุรกิจการบิน
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.103 นางสาว พัชริดา  แก้วเขียว 6411011510016 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.104 นางสาว ธนัชพร ด่านตระกูล 6411056990079 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.105 นางสาว โศจิรัตน์ ด้วงเก้ือ 6411011320014 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.106 นางสาว ฐิติรัตน์ จันทรประสาท 6411011767067 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.107 นางสาว อตินุช จุ้ยสาย 6411011480050 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.108 นางสาว ปรีชญา อะกะยอง 6411056990046 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.109 นางสาว ณัฐิดา บุทธนา 6411056605046 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.110 นางสาว อาทิตยา กองค า 6411011803021 การจัดการบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.111 นางสาว จิณณ์ สุขกวี 6211011446025 ธุรกิจการบิน
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.112 นางสาว ฐิติพร ใจบุญ 6416011807037 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.113 นางสาว ยุวธิดา ชะเอม 6411011445022 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.114 นาย อาฟิด เซ็ง 6411011460122 ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การศึกษา ตรัง New.115 นางสาว อาอีเสาะ แซมา 6411029721011 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.116 นางสาว ณัฏฐ์ฑณภัทร์ ขันธ์ถาวร 6411056721125 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.117 นางสาว ยุพาพรรณ สุภาค า 6211011767017 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.118 นางสาว ปภาวี แสนบุตร 6311011445063 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.119 นาย เฉลิมชัย นิยมชาติ 6311011480056 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.120 นาย วีรวุฒิ บุญประเสริฐ 6311011571055 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.121 นางสาว กัลยกร อินสลุด 6311011807030 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.123 นางสาว ดวงมณี วันทา 6411011320002 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.124 นางสาว พรรณิดา วัจนะสวัสด์ิ 6411011320034 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.125 นาย นฤพาน ลอวิภา 6411011445041 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.126 นาย เดชดนัย เมณฑ์กูล 6411011445048 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.127 นางสาว ณันทิกา ศิริรัตน์ 6411011460103 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.128 นาย วสันต์ สีสมน้อย 6411011541077 นิติศาสตรบัณฑิต
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.129 นางสาว กุลนัฐ ค าอินตา 6411011553046 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.130 นาย ปัณณธร ขวัญดี 6411011767029 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.131 นางสาว วิภาวรรณ อุนหะกะ 6411011767057 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.132 นาย ปันนวรรธ พูลสุข 6411011767084 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.133 นางสาว พรนภา ไพรเลิศสกุล 6411056605008 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.134 นางสาว วิราศิณีย์ บุญส่ง 6411056721221 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.135 นาย คเชนทร์ ช่วยไล่ 6411056721237 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง New.136 นางสาว นัฏจวา ยีหะ 6411029721036 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.137 นางสาว วิรากานต์ กันทะวัง 6411081320006 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.138 นางสาว มาเรียน่า วิสูงเล 6411022446039 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.139 นางสาว นัชชา ท าเพียร 6211081721017 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.140 นาย ภูบดินทร์ เบียริ 6411081721025 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.141 นางสาว พิจชยาภรณ์ โพธ์ิศรี 6411011553072 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.401 นางสาว ธนวรรณ นุ่นสวัสด์ิ 6511011320004 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.402 นางสาว พัชราภรณ์ มุทธะระพัฒน์ 6511011320006 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.403 นางสาว ชัญญานุช บุญเพลิง 6511011320008 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.404 นางสาว ฮานาน มะแซ 6511011320009 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.405 นางสาว นภัสวรรณ สินต้ัง 6511011320011 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.406 นางสาว กรชนก จันทอุดมสุข 6511011320014 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.407 นางสาว ลลิตา ศรีพรหม 6511011320015 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.408 นางสาว กนกอร ทองเจริญ 6511011320022 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.409 นางสาว ชนากานต์ บุตรสิงห์ 6511011320026 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.410 นางสาว สุธิดา พิมพ์โคตร 6511011320028 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.411 นางสาว ณัฐธร ศรีเจริญ 6511011320029 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.413 นางสาว นบีล่า ฉิมฉ่ า 6511011320032 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.414 นางสาว ปณิดา รักซ้อน 6511011320033 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.415 นางสาว เกษสุดา บุญสาร 6511011320036 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.416 นางสาว นัสรียา ปัตตานี 6511011320039 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.417 นางสาว อุสมะห์ สามะแอ 6511011340004 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.418 นางสาว ปัณณพร อ านวยสวัสด์ิชัย 6511011340005 การประถมศึกษา
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.419 นางสาว จันทภา ขวัญเมือง 6511011340009 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.420 นางสาว นัสวี หะรงค์ 6511011340011 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.421 นางสาว อรสา อาโป 6511011340017 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.422 นางสาว อาฟานี อาแว 6511011340018 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.423 นางสาว นีรนารา กิจผดุง 6511011340023 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.424 นางสาว พิชญ์สินี พรมโสภา 6511011340028 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.425 นางสาว วรดา หลวงราช 6511011340031 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.426 นาย รัชชานนท์ ค าหอมกุล 6511011340034 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.427 นางสาว ณัฐพร ธนิทธิพันธ์ุ 6511011340040 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.428 นางสาว จิราภรณ์ รองแขวง 6511011340041 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.429 นางสาว ซีตีไซฟู เจ๊ะหะ 6511011340048 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.430 นาย นภสินธ์ุ แก้วเนียม 6511011340049 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.431 นางสาว กันย์หงส์ อโนทิพย์ 6511011340050 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.432 นางสาว สารินี ฮัสบุลเลาะฮ์ 6511011340057 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.433 นาย อนพัทย์ ชมคุณ 6511011445006 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.434 นางสาว พิมพ์ลภัส เจริญวงค์ 6511011445007 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.435 นางสาว ธนวรรณ สุวรรณศรี 6511011445017 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.436 นางสาว ภานุมาศ น้อยโจม 6511011445021 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.437 นางสาว สายทิพย์ เทศเพ็ญ 6511011445024 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.438 นางสาว ทิพย์วรรณ สารภีย์ 6511011445025 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.439 นางสาว ชนิษฐา อินทรมาตย์ 6511011445026 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.440 นาย ฐาปกรณ์ ยศรุ่งเรือง 6511011445029 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.441 นางสาว บุณยนุช สมัครวงค์ 6511011445035 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.442 นาย นรินทร์ธร วงศ์อมรินทร์ 6511011445036 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.443 นางสาว ชนภัทร กุลธรวิภาส 6511011445042 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.454 นางสาว ธนัญญา นันขุนทด 6511011460004 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.455 นางสาว อณัฐิกา พรหมเงิน 6511011460007 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.456 นางสาว พรชนก จัยธรรม 6511011460010 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.457 นางสาว ณัชชาดา วงค์ษารัตน์ 6511011460012 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.458 นางสาว บัณฑิตา รวงผ้ึง 6511011460028 ภาษาอังกฤษ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.459 นางสาว กมลพันธ์ ดวงเดช 6511011460035 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.460 นางสาว นูรฟา ยุทธโกศา 6511011460044 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.461 นาย กุลธัช กิติอาษา 6511011460047 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.462 นางสาว ธิดารัตน์ พัฒนธนาสิทธ์ิ 6511011460050 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.463 นาย จักริน สืบสาย 6511011460054 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.464 นางสาว กฤติกา ศรีทอง 6511011460055 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.465 นางสาว ลลิตวดี ไทยง้วน 6511011460058 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.466 นางสาว บุณยวีร์ ศิริสุนทรพิศาล 6511011460064 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.467 นางสาว จิตรพร ตรวจมรรคา 6511011460075 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.468 นางสาว กชกร ศักด์ิส่ง 6511011460076 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.469 นางสาว น้ าทิพย์ ลาภเจริญ 6511011460077 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.470 นางสาว พรรณวษา เปียฉิม 6511011460088 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.471 นาย เขมรัตน์ ศรพรหม 6511011460089 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.472 นาย ศรัณย์ เพริดพร้ิง 6511011460090 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.473 นางสาว มุฑิตา ชมช่ืน 6511011460091 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.474 นางสาว ปาริฉัตร พร้อยพานิช 6511011460095 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.475 นางสาว พิมลพรรณ อาษารบ 6511011460097 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.476 นางสาว นูนาตาสา อาบู 6511011460098 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.477 นางสาว ณัฐนรี ธนาปารัชต์กุล 6511011480003 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.478 นาย ศักรินทร์ ธูปขุนทด 6511011480007 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.479 นางสาว พีรดา เสริมนอก 6511011480008 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.480 นางสาว ณัฐชนก สุริยานนท์ 6511011480009 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.481 นางสาว พัณณ์ชิตา คณาจันทร์ 6511011480011 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.482 นาย รณกร เลิศนามเชิดสกุล 6511011480012 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.483 นางสาว วิสาขา พนัสนอก 6511011480019 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.484 นางสาว ศิริลักษณ์ ถุงทรัพย์ 6511011480023 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.485 นาย ณนคร ภาคกินนร 6511011480033 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.486 นาย ชัยยพร บุญสมทบ 6511011480034 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.487 นางสาว ปิยาพร แสงนิล 6511011480036 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.488 นางสาว สรัญญา น้อยสนอง 6511011480042 ภาษาและการส่ือสาร



8

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.489 นางสาว อินทิรา พินธุรักษ์ 6511011510003 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.490 นางสาว พัชรพร เพ็ชรน้ าน้อย 6511011510008 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.491 นางสาว วรนุช แม๊ะฟัก 6511011510015 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.492 นางสาว ลลิตา แก้วมูลสา 6511011510019 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.493 นางสาว ดวงกมล ชัยทอง 6511011541010 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.494 นาย เมธิส กาลเพชร 6511011541011 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.495 นาย คณาพงษ์ เจริญเวช 6511011541018 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.496 นาย อนุสรณ์ อยู่สุข 6511011541027 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.497 นาย อานนท์ ดีสุขสาม 6511011541028 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.498 นางสาว ณิชากร ระโยธี 6511011541033 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.499 นางสาว ณัชชา แซ่ต้ัง 6511011541039 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.500 นางสาว ศกุนตลา นามเมือง 6511011541046 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.501 นางสาว ทัศวรรณ รัตนวิเชียร 6511011541050 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.502 นางสาว นิอาลียา ศรีท่าด่าน 6511011541052 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.503 นางสาว กัญญารัตน์ เกตุแก้ว 6511011553001 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.504 นางสาว ปาริฉัตร ศิริสัตตะนานนท์ 6511011553002 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.505 นางสาว ภาวินี สายสุพรรณ 6511011553006 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.506 นางสาว สิตานัน ลีลาสกุลชัย 6511011553012 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.507 นางสาว ธวัลรัตน์ วงษ์ขันธ์ 6511011553014 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.508 นางสาว ปฐมพร เนตรจรัส 6511011553015 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.509 นาย พรทวี ลิขิตวาสนา 6511011553019 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.510 นางสาว วรดา ลับโกษา 6511011553020 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.511 นางสาว พิมพ์ลภัส ค านันท์ 6511011553024 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.512 นางสาว สโรชา บุญเมฆ 6511011553031 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.513 นางสาว จิตติภัทรา สังข์ทอง 6511011553033 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.514 นางสาว พรรษชล เส็งประเสริฐ 6511011553035 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.515 นางสาว ภัคจิรา ประกอบกิจ 6511011553038 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.516 นางสาว สุดา มณฑป 6511011553041 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.517 นางสาว สิริกัญญา พโยมรัตน์ 6511011553043 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.518 นางสาว เมธาวี ป่ินศิริ 6511011553044 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.519 นาย กฤตเมธ เตชินดิสทัต 6511011553049 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.520 นาย ศากวรเดช จารุเดโช 6511011553051 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.521 นางสาว ขวัญชนก รัตนกุศล 6511011553052 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.522 นางสาว ช่อชมพู ตระกูลรัมย์ 6511011553053 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.523 นางสาว ธนิตา ปล้องทอง 6511011553054 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.524 นางสาว พิมลวรรณ ตรีพิพิษ 6511011553056 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.525 นางสาว ชนิกานต์ เลิศวศินกุล 6511011571008 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.526 นางสาว ญาดา เช้ือจีน 6511011571011 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.527 นางสาว ทัศนีย์ บุตตะโยธี 6511011571012 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.528 นางสาว มินตรา อนุตรปรีชาวงศ์ 6511011571018 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.529 นาย ทศพร อมกระโทก 6511011571023 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.530 นางสาว อมรรัตน์ เท่ียงบ่าย 6511011571025 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.531 นางสาว ภารดี เนียมสุคนธ์ 6511011571026 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.532 นางสาว พิชญาภา พรหมจันทร์ 6511011571028 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.533 นาย วิสุทธิชัย บัวศรี 6511011571032 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.534 นางสาว นภัสนันท์ พุ่มสอาด 6511011571035 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.536 นาย ตะวัน ภูพวก 6511011571043 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.537 นาย ภานุวัฒน์ บุญกล่ิน 6511011571044 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.545 นางสาว ธนารีย์ รักษ์ธรรม 6511011660004 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.546 นาย อภิชย์ อารีย์ 6511011660006 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.547 นางสาว พิมอนัญญา วิชชูเกรียงไกร 6511011660007 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.548 นางสาว จินตวรรณ โชคดี 6511011660011 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.549 นางสาว ชุติกาญจน์ วงศ์เข็มทรัพย์ 6511011660014 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.550 นาย ชัยมงคล แก้วกล้า 6511011660015 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.551 นาย ธนภัทร ฝอยทอง 6511011660024 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.552 นาย ณัฐวัชร สถิตานนท์ 6511011660025 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.553 นาย รัญชน์ เชิดชาญชัยศรี 6511011660027 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.554 นาย อนาวิล วรงค์รับพร 6511011660034 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.555 นาย จรณบูรณ์ เสือเทศ 6511011660037 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.556 นาย อภิสันต์ ใจแก้ว 6511011660047 วิทยาการคอมพิวเตอร์
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.557 นางสาว สุวภัทร สอนแก้ว 6511011733003 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.558 นางสาว จุฑารัตน์ จันยอ 6511011733006 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.559 นาย คุณนิธิ แดดขุนทศ 6511011733008 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.560 นางสาว ป่ินมณี แสนลุน 6511011733014 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.561 นางสาว นันท์นภัส ปล้องน้อยวงษ์ 6511011733016 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.562 นางสาว ดวงตา สุขีวงศ์ 6511011733019 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.563 นางสาว ศิรภัสสร เตติชัย 6511011733020 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.564 นางสาว ณัฐปวีร์ สิริญญ์รัส 6511011733026 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.565 นางสาว สุตาภัทร เห็นประเสริฐ 6511011733028 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.566 นางสาว ชยาภา พร้อมมูล 6511011733030 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.567 นางสาว ศิริยากร เพ่ิมทอง 6511011733033 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.568 นางสาว วีรภัทรา ค าศรี 6511011733034 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.569 นางสาว เบญญาภา ลาสิงห์ 6511011733036 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.570 นางสาว นฤมล สุวรรณอาจ 6511011733038 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.571 นางสาว แพรวา แช่มช้อย 6511011767002 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.572 นางสาว ไพลิน ยนตรดิษฐถาวร 6511011767008 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.573 นางสาว ณัฐพัชร์ ศรีระวรณ์ 6511011767011 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.574 นางสาว วีรดา เกียรติยศ 6511011767018 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.575 นางสาว ลลิตา สุขทอง 6511011767023 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.576 นางสาว ณัฐชา ศิริค ารณ 6511011767024 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.577 นางสาว ญาณิน พันธ์ฤทธ์ิด า 6511011767026 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.578 นางสาว ชาลิสา มูลเหลา 6511011767027 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.579 นางสาว อภิชญา นวทรัพย์ 6511011767030 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.580 นางสาว อธิกา ปาปะทา 6511011767032 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.581 นางสาว กุศลิน เตชะสมิทธ์ 6511011767033 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.582 นางสาว มณีรัตน์ สุขประสงค์ 6511011767034 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.591 นางสาว อรัญชพร ป่ินวันนา 6511011803002 การจัดการบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.592 นางสาว สนธยา อุดมพรวิเศษ 6511011807001 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.593 นางสาว ดวงพร วิเศษกันทรากร 6511011807002 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน



11

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.594 นางสาว ปิยะธิดา อินทรสิทธ์ 6511011807004 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.595 นางสาว ภาวิลาส มะพงษ์เพ็ง 6511011807007 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.596 นางสาว จันจิรา มัสยามาศ 6511011807009 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.597 นางสาว ภัทราพร พรมประเสริฐ 6511011807014 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.598 นางสาว อรนิภา สุขหนา 6511011807015 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.599 นางสาว ชลธิชา ก่ าเสริฐ 6511011807017 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.600 นางสาว ปวรวรรณ ขันค า 6511011807018 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.601 นางสาว ทับทิม ยศเครือ 6511011807023 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.602 นางสาว ปณิตา ปู่จ้าย 6511011807025 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.603 นางสาว สุทธิดา สุนทร 6511011807032 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.604 นางสาว ภูริชญา ท้วมเอ้ือ 6511011807041 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.605 นางสาว ธัญวรัตม์ สิมอ่อนศรี 6511011807049 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.606 นางสาว ปวริศา น่ิมวิลัยรัตน์ 6511011807053 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.607 นางสาว ปวีณา อ้วนท้วน 6511011807055 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.608 นางสาว ลาวัลย์ ชูจันทร์ 6511011807057 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.609 นางสาว ดวงกมล หงษ์ทอง 6511011807058 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.610 นางสาว จุฑามาศ สายพือ 6511011807061 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.611 นางสาว กัลยกร หอมสุด 6511011807065 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.612 นางสาว ฐิติรัตน์ หาญพาณิชภักด์ิ 6511011807066 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.613 นางสาว ทักษพร โคตพันธ์ 6511011807070 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.614 นาย พงศธร อินทร์แสน 6511011807072 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.615 นาย ภูมิพัฒน์ สุขีเพียร 6511011807073 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.616 นางสาว ปัญญพร สุทนต์ 6511011807074 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.617 นางสาว พลอยไพลิน เพชรขาว 6511011807075 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.618 นางสาว พิมพ์ชนก ผิวเกล้ียง 6511011808005 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.619 นางสาว ธิดารัตน์ ไชยะสุโข 6511011808006 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.620 นางสาว สุนิตา ศรนารายณ์ 6511011808007 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.621 นางสาว กัญธิมา ข าไพลี 6511011808008 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.622 นาย สุรชัย วรรณพฤกษ์ 6511011808028 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.623 นางสาว ปรวิศา ธนพัฒน์รัฐกุล 6511011808038 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.624 นางสาว ณิชกานต์ จันทร์ผุด 6511011808040 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.625 นางสาว พรวิมล นุชปรีดา 6511011808044 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.626 นางสาว พรวิมล นุชปรีดา 6511011808044 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.627 นาย ธานุภาพ สุวรรณภักดี 6511011808052 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.641 นางสาว กชพรรณ เมธีสิทธิกุล 6511011820006 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.642 นางสาว อัสมะ ดีเย๊าะ 6511011820009 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.643 นางสาว เนตรนารี เย่ียมต้น 6511011820011 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.644 นาย ธนเสฏฐ์ เปาทอง 6511011820014 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.645 นางสาว รุ่งนภา เหมาะเหม็ง 6511011820015 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.646 นางสาว ศิรภัสสร แก้วช่วย 6511011820021 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.647 นางสาว สิรภัทร สุขแสนโชติ 6511011820024 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.648 นาย อานันทราช ออมสิน 6511011820029 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.649 นางสาว วิลาวัลย์ เพชรหวา 6511011820030 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.650 นางสาว เชาวนี ทองขาว 6511011820041 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.651 นางสาว ศิรดา มาลา 6511011820042 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.652 นางสาว บุญยาพร กานิวาสน์ 6511011820051 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.653 นางสาว สุทธิดา ทันใจ 6511011820058 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.654 นางสาว มุทิตา แซ่สุ 6511011820060 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.655 นางสาว นัทธมน อมรสันต์ 6511011820061 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.663 นางสาว ธัญวรัตม์ ประชุมศรี 6511056160014 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.664 นางสาว รวีวรรณ น้อยประชา 6511056160017 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.665 นาย ชัยธวัช ก้อนแข็ง 6511056160030 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.666 นางสาว พิมพ์วลัญช์ นาชีวา 6511056160037 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.667 นางสาว ภาวิณี ป้ันแนว 6511056160052 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.668 นางสาว นลพรรณ ชนะวรรณโณ 6511056160054 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.669 นางสาว กนกวรรณ เกิดประวัติ 6511056160058 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.670 นางสาว โชติมา เอ่ียมกล่ิน 6511056160059 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.671 นางสาว ณัฐพร พลเภา 6511056160066 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.672 นางสาว ธนพร รัศมีแพทย์ 6511056160071 คหกรรมศาสตร์



13

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.673 นางสาว ศีลัชญา แช่มช่ืน 6511056160072 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.674 นางสาว พิมพ์นารา สุทธิโพธ์ิ 6511056160073 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.675 นางสาว ณัฐพร วิวัฒนานนท์พงษ์ 6511056160074 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.676 นางสาว ปาริชาติ แซ่โล้ว 6511056160077 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.677 นางสาว จิรภัทร์ จอดนอก 6511056160080 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.678 นางสาว สุภาภรณ์ หัสเดช 6511056160084 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.679 นางสาว รินรดา กระแสโสม 6511056160091 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.680 นางสาว กฤติยา ล้อมลาย 6511056605003 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.681 นางสาว วาสนา เจริญทรัพย์ 6511056605006 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.682 นางสาว แพรวพร สุขวานนท์ 6511056605007 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.683 นางสาว ธนาภรณ์ แสกระโทก 6511056605013 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.684 นางสาว ชนิษฐา ตะวันเรือง 6511056605015 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.685 นาย ธนพล บุญปก 6511056605019 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.686 นางสาว เบญจมาศ สิทธิพร 6511056605021 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.687 นาย สุทธิรักษ์ รักษ์วิเชียร 6511056605024 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.688 นางสาว ณัฏฐณิชา แย้มบุบผา 6511056605028 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.689 นางสาว ณัฐภัทร ศรีบุญเรือง 6511056605030 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.690 นางสาว ศิรินยา สาระพันธ์ 6511056605032 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.699 นางสาว วีรปริยา เป็งเมืองลอง 6511056701004 โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.700 นางสาว ฮันนา จิตรไทย 6511056701013 โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.701 นางสาว มุทิตา เอ่ียมจิตร์ 6511056701019 โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.702 นางสาว อชิตา ตันโป้ย 6511056721002 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.703 นางสาว รังสิมา ไตรภพสุวรรณ 6511056721009 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.704 นางสาว ณัฐธิดา สวนแก้ว 6511056721018 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.705 นาย ศุภกรณ์ รามจักร์ 6511056721019 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.706 นางสาว ยูถิกา สิกขา 6511056721025 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.707 นางสาว สิริญาดา ก าเนิดบุญ 6511056721028 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.708 นางสาว มินนา อ าพันทอง 6511056721029 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.709 นาย เจตพัฒน์ อาจส าอางค์ 6511056721033 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.710 นางสาว อินทรา อินรัมย์ 6511056721041 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.711 นางสาว ศศิวรรณ  รากแก้ว 6511056721049 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.712 นางสาว อภิญญา ขยันหา 6511056721050 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.713 นาย ธนัชชา กาวิน 6511056721060 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.714 นางสาว สิริกัญญา ศิรินอก 6511056721071 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.715 นางสาว มูญาฮิดดะห์ วานา 6511056721073 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.716 นาย ศุภสิริ ดาบแก้ว 6511056721079 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.717 นาย ศุภกิจ งานประสบกิจ 6511056721082 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.718 นางสาว อรวรรณ คงดี 6511056721084 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.719 นาย พณพัทธ สายทอง 6511056721086 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.720 นางสาว อินทิรา ประสงค์ผล 6511056721094 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.721 นางสาว อารียา นครโสภา 6511056721102 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.722 นางสาว นินันทนัฐณ์ มีแสง 6511056721103 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.723 นาย นนธวัช ช่ืนชม 6511056721104 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.724 นาย กิจติกร นิลกิจ 6511056721108 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.725 นางสาว นิศากร ย้านพะโยม 6511056721109 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.726 นางสาว น้ าทิพย์ ก ามะหย่ีเงิน 6511056721111 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.727 นางสาว ลีลาวดี วิสุทธิเมธากร 6511056721116 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.728 นางสาว ศรินรัตน์ สิทธิช่วงไชย 6511056721118 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.729 นาย ฟูรกร แวสมาแอ 6511056721127 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.730 นาย วรานนท์ เพ็ชร์เกาะ 6511056721130 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.731 นาย พีรพัฒน์ นุตโร 6511056721131 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.732 นาย ภูเมธ กิตตินนทภัทร์ 6511056721136 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.733 นางสาว จิราธิป สาระภี 6511056721141 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.734 นาย สุชาครีย์ เสือนวล 6511056721148 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.735 นางสาว สุพรรณิการ์ รอดผ้ึง 6511056721152 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.736 นางสาว สุวรรณี สังขสถาพร 6511056721153 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.737 นาย ภูผา บุญรัตตานนท์ 6511056721162 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.738 นางสาว ชนิกานต์ ไชยา 6511056721167 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.739 นางสาว ภัคนันท์ สุขเอ่ียม 6511056721174 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.740 นางสาว กัญญาณี พลหาญ 6511056721175 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.741 นางสาว อลีนา ศาสตร์ศรีเมือง 6511056721177 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.742 นาย กฤษฎา มะศรีพันธ์ 6511056721183 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.743 นาย นนทภัทร์ ประสาททอง 6511056721189 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.744 นาย ปฏิภาณ ช่ืนจิตร 6511056721191 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.745 นาย ธนากร เมธีวัฒนกุล 6511056721194 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.746 นางสาว อรกมล บัวแตง 6511056726002 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.747 นาย ธนกฤต มาซง 6511056726004 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.748 นางสาว ณัฐริกา ล้ิมสุวรรณ 6511056726012 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.749 นางสาว นภัสกร จิรพรชิต 6511056726015 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.750 นาย จุฑาภัทร สินโฉมงาม 6511056726025 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.751 นางสาว ชไมพร ต่อมย้ิม 6511056990001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.752 นางสาว ชนิดาภา โพธ์ิกะสังข์ 6511056990004 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.753 นางสาว ณัฐนิชา ใหญ่รัมย์ 6511056990005 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.754 นางสาว สรัญญา ค าอุดม 6511056990006 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.755 นางสาว นาเดีย สะเลมัน 6511056990007 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.756 นางสาว อวัสดา เอ่ียมปาน 6511056990008 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.757 นางสาว ชาลิสา จูหมัดด่ิง 6511056990009 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.758 นางสาว สุภัสสรา เสนาสังข์ 6511056990011 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.759 นางสาว โชษิตา ชัยจินดา 6511056990015 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.760 นางสาว พิมพิศา ผ่องพัฒนา 6511056990019 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.761 นางสาว กุลธิดา  เช้ือบัณฑิตย์ 6511056990021 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.762 นางสาว นุชนาฎ เส็งเอ่ียม 6511056990023 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.763 นาย รัศม์ิธศิลป์ กมลศรี 6511056990024 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.764 นางสาว เปมิกา สีแก้วน้ าใส 6511056990029 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.765 นางสาว ศุภิชญา มะเริงสิทธ์ิ 6511056990035 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.766 นางสาว จุฑาภรณ์ บุตรนามรักษ์ 6511056990036 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.767 นางสาว ณัฐชา เล่ือนฤทธ์ิ 6511056990037 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.768 นางสาว ศิริวิมล อัฒจักร 6511056990042 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.769 นางสาว ประกายกาญจน์ โนนสังข์ 6511056990044 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.770 นางสาว มาลาตี เชาว์ฉลาด 6511056990050 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.771 นางสาว สุวัฒนา ครบอุดม 6511056990051 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.772 นางสาว ปวีณ์นุช สัพโส 6511056990052 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.773 นางสาว จิรัฐติกาล เพ็ชรโพธ์ิ 6511056990053 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.774 นางสาว อัจฉรียา พรมกุล 6511056990054 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.775 นางสาว อาริสา ใบศรี 6511056990055 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.776 นางสาว แวซามีม่ีย์ แวมะ 6511056990057 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.777 นางสาว นวพร ชิลอ าพร 6511056990059 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.778 นางสาว พัชรินทร์ แก้วสงคราม 6511056990061 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.779 นางสาว วาสนา พินิดดี 6511056990063 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.780 นางสาว ธัญพร วงษ์ทองค า 6511056990066 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.781 นางสาว ปรายฟ้า สารพันล า 6511056990068 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.782 นางสาว ฐิตาภรณ์ เกษมวิลาศ 6511056990070 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.783 นาย ณัฏฐานันท์ วันโท 6511056990071 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.784 นางสาว ปวิชญา ช่วงภูศรี 6511056990072 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.785 นางสาว พัสนันท์ จีนธู 6511056990074 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.786 นางสาว กานต์ทิตา ศิริโสม 6511056990078 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.787 นางสาว นันทิพร จันสุข 6511056990089 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.788 นางสาว ชัชชญา โคตรชมภู 6511056990090 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.789 นางสาว มันตรินี แก้วโรจน์ 6511056990091 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.790 นางสาว วรณัน ไชยศร 6511056990094 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.791 นางสาว เกียรติยา สีหา 6511056990095 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.792 นางสาว ถาวรีย์ แก้วฉาย 6511056990098 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.793 นางสาว สุภาพรรณ ทองดี 6511011446015 ธุรกิจการบิน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.794 นางสาว กรองกาญจน์ ผิวจันทร์ 6511011446016 ธุรกิจการบิน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.795 นางสาว หน่ึงฤทัย ทองแก้ว 6511011446017 ธุรกิจการบิน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.796 นาย วชิรภัทร บัวผุด 6511011446018 ธุรกิจการบิน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.797 นางสาว ธิษณามดี ดีทอง 6511050160011 คหกรรมศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.798 นางสาว ณิชาวีร์ ยอดยศ 6511050160013 คหกรรมศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.799 นาย ธนชาติ กิมาพร 6511050160014 คหกรรมศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.800 นาย วิรัช จ าปาเป็น 6511050160021 คหกรรมศาสตร์
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วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.801 นางสาว พิมลวรรณ อ่อนไม้ 6511050320006 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.802 นางสาว กนกพร เกตุการุณ 6511050320008 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.803 นางสาว สุวรรณา ทองแสง 6511050320010 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.804 นางสาว วิรากร ด้วงปลี 6511050320015 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.805 นางสาว อริศรา โซ่เมืองแซะ 6511050320016 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.806 นางสาว รอฮานา คางี 6511050320018 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.807 นางสาว ขวัญเรือน ชูลขันท์ 6511050320019 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.808 นางสาว มุทิตา จันทร์เอ่ียม 6511050340003 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.809 นางสาว ภัสสรสิริ อินทรสนิท 6511050340004 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.810 นางสาว ดวงหทัย เทพเทียน 6511050340010 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.811 นางสาว ณัฏฐนิชา ดีแย้ม 6511050340011 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.812 นางสาว จิดาภา สังรักษา 6511050340014 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.813 นางสาว วรางคณา บุญญานันต์ 6511050340022 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.814 นางสาว ศศิธร ผุลละศิริ 6511050340025 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.815 นางสาว บุศราวดี ศิริทัพ 6511050340026 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.816 นางสาว ศิริขวัญ บุญเกตุ 6511050340030 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.817 นางสาว อรวรรณ บุญฤทธ์ิ 6511050340031 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.818 นาย สหภาพ สังขะวินิจ 6511050340033 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.819 นาย ภูมิพัฒน์ ช่ืนธรรมรักษ์ 6511050340034 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.820 นาย จารุพงศ์ คงเสมา 6511050340036 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.821 นางสาว ศิริกาญจน์ โคสุวรรณ 6511050601002 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.822 นางสาว มณีวรรณ ชาวสมุทร 6511050601009 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.823 นางสาว กัญญารัตน์ ดอนจ๋ิวไพร 6511050601011 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.824 นางสาว ชนิดา บูชา 6511050601012 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.825 นางสาว ภัทรสุดา ดุษณีย์ 6511050601017 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.826 นางสาว อรุณทิพย์ ขาวเผือก 6511050601021 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.827 นางสาว อารียา โสดา 6511050601024 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.828 นาย ศิริชาติ บุญบารมี 6511050601034 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.829 นางสาว ศุทหทัย หงษ์ทอง 6511050601046 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.830 นางสาว เปมิกา พงษ์ประดิษฐ์ 6511050601050 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
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     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.831 นางสาว ศิริญากร ค าศรี 6511050601051 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.832 นางสาว ศศิวิภาร์ ทองอันตัง 6511050601052 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.833 นาย ปริญญา ดวงก้อม 6511050721001 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.834 นางสาว ชนากานต์ มากเลาะเลย์ 6511050721011 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.835 นางสาว พรนภัส ทองด้วง 6511050721019 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.836 นาย กิตติกวิน สอดศรี 6511050721021 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.837 นาย พีระ ไทยอ่อน 6511050721030 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง New.838 นางสาว จิรนันท์ แซ่อ้ึง 6511029721007 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง New.839 นางสาว พิชชา งามวรกิจ 6511029721014 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง New.840 นาย ยศภัทร พานแสนซา 6511029721017 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง New.841 นางสาว ศิริกัญญา แซ่คู้ 6511029721021 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง New.842 นางสาว นะดา พายุ 6511029721026 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง New.843 นาย ฉัตรชัย แซ่เอ๋ียว 6511029721027 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง New.844 นางสาว ปพิชญา จ าริ 6511029721030 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา นครนายก New.845 นางสาว ณัฐวรรณ จอจีน 6511080320001 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา นครนายก New.846 นางสาว ลูกตาล ธาตุมาศ 6511080320014 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา นครนายก New.847 นางสาว ฐรินดา อินทานุกูล 6511080320015 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา นครนายก New.848 นางสาว ชนากานต์ กุลัดนาม 6511080340013 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก New.849 นางสาว ณัฐธิดา บุญทุย 6511080340016 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก New.850 นาย ธนาวิศน์ เมธาพรพุฒิพงษ์ 6511080340018 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก New.851 นางสาว กชกร เพ่ิมสวัสด์ิ 6511080340025 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.852 นางสาว ปภาวดี ไพเมือง 6511081340006 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.853 นางสาว พรพรรณ สุภะ 6511081340009 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.854 นางสาว อรชร ปินตา 6511081721010 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.855 นางสาว เกศรา อนันทรักษ์ 6511081721019 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.856 นาย ชุณหกาญจน์ บุญเพชร 6511081721024 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.857 นาย บูรพา ดีบัวภา 6511081721037 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.858 นางสาว สุฐิตา ผู้สุด 6511022446004 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.859 นางสาว นรมน งามสวย 6511022446006 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.860 นางสาว ธิดารัตน์ ดีพร้อม 6511022446007 ธุรกิจการบิน



19

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.861 นางสาว ณัฐนรี เพ็ญพงค์ 6511022446023 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.862 นางสาว ณัฏฐวิตรา สุนทวารีฤทธ์ิ 6511022446024 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.863 นางสาว สกาวใจ เฮงสุวรรณ 6511022446025 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.864 นาย พงศ์พร ทัศวิล 6511022446027 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.865 นางสาว เจษฎาพร อินธิจักร์ 6511022446028 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.866 นางสาว ภาวิตา บุญปรีชา 6511022446031 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.867 นางสาว สุนิสา พลประจักษ์ 6511022446036 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.868 นางสาว พรยมล อมโร 6511022446043 ธุรกิจการบิน
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.869 นาย พงศธร ด าสวัสด์ิ 6511011808053 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.870 นางสาว รุจิรา ใจธรรม 6511011445018 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.871 นางสาว อุรัสยา สิริสาธิต 6511011803007 การจัดการบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.872 นาย ศิรสทธ์ิ สารธรรมากุล 6511056721088 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.873 นาย ทวีสันต์ กิจสมานฉันท์ 6511011820053 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.874 นางสาว นริสรา การะเกด 6511056605042 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.875 นางสาว พิฐพัชร กองแก้ว 6511011820069 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.876 นางสาว นภัทร ทิพย์สุวรรณ 6511056990083 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.877 นางสาว ป่ินสุดา สิทธิข า 6511011445062 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.878 นาย ธีร์ธวัช ทิมสวาสด์ิ 6511011445057 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.882 นางสาว พรธีรา เผ่ือนทิม 6511011807063 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.884 นางสาว ณิชกานต์ วัฒนสุภานนท์ 6511011445060 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.885 นางสาว กัญญาวีร์ ทิมบ ารุง 6511011320018 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.887 นางสาว ธิชา อ านาจ 6511056721052 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.888 นางสาว ปานชนก เกษประดิษฐ์ 6511011807077 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.890 นางสาว ชลธิชา หาสุข 6511056605041 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.891 นางสาว กฤษณา ทองค า 6511011733041 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.892 นาย เอกราช อันตรเสน 6511056721122 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.893 นางสาว ศิริกานต์ ทองมอญ 6511056721115 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.894 นาย ณัฐภัทร ชิดชอบ 6511011541005 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.895 นางสาว พัณณิตา ลานเจริญ 6511011480029 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.896 นาย สันติภาพ ภักดีพิบูลย์ 6511056721197 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.897 นางสาว ณัฐธิดา แก้วมณี 6511011320040 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.899 นางสาว พิมพิศา สุขอนันต์ 6511011320023 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.900 นางสาว ศิวนาถ ช่อชบา 6511011460112 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.901 นางสาว ปภาวรินทร์ บาตร์โพธ์ิ 6511056701024 โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.902 นาย ภูวดล สาวสวน 6511011460114 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.903 นาย ธีรภัทร นิยม 6511056726028 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.904 นาย ธนากร ศรีนวล 6511011767014 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.905 นางสาว ทิพยาภรณ์ พละพงศ์ 6511011820063 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.906 นางสาว นัฐธิมาศ ไสโยธา 6511011808026 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.908 นางสาว บุษยมาศ อินทะรักษ์ 6511056990067 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.909 นางสาว วนิชยา แซ่ล้อ 6511011340044 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.910 นางสาว จิรัญรัตน์ รัตนวงค์ 6511011320042 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.911 นางสาว กัลยรัตน์ แก้วน่าน 6511011807013 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.912 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ โสดวิลัย 6511011510024 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.913 นางสาว ฑิฆัมพร ญาตินันทกิจ 6511011820062 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.915 นางสาว โสรยา ทองดอนน้อย 6511056605045 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.916 นางสาว จุฑาทิพย์ นนทรักษ์ 6511011820057 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.917 นางสาว พัชราภา พุฒเอก 6511011320044 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.918 นางสาว สุดธิดา ม่วงเสน 6511011460079 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.919 นางสาว สุตาภัทร แหล่พ่ัว 6511011541051 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.921 นางสาว มนัสวี ศรีคะชา 6511011808050 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.922 นางสาว ธุวพร ปทุมมาศ 6511011446013 ธุรกิจการบิน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.923 นางสาว สุธีรา อ่วมมณี 6511050320005 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา ตรัง New.924 นางสาว วชิรญาณ์ หาทรัพย์ 6511029721037 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง New.925 นางสาว สร้อยทิพย์ บรรจงกิจ 6511029721035 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา นครนายก New.926 นางสาว นาราภัทร ศรีทองค า 6511080340022 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก New.927 นางสาว สุธาสินี ไตรสิงห์ 6511080320020 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.928 นางสาว ชมัยพร อยู่ยืน 6511081320008 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา ล าปาง New.929 นางสาว ปวริษา โดงกูล 6511081340013 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.930 นางสาว สุพรรณิการ์ พรหมช่ืน 6511011340014 การประถมศึกษา
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.931 นางสาว ศศิประภา ลาภมาก 6511011340045 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.932 นางสาว ณัฐณิชา ไตรวิทยากร 6511011340052 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.933 นางสาว ณฐิณี วงศ์ธีรภาพ 6511011340056 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.934 นางสาว สุพรรณิการ์ พรหมช่ืน 6511011340058 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.935 นางสาว นุรฮายาตี อัดดีนีย์ 6511011340061 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.936 นางสาว รวินันท์ พันธ์ุแก้ว 6511011445063 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.938 นาย หรรษธร ทองไหม 6511011460042 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.939 นางสาว โภคิยา บูรณะตระกูล 6511011460084 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.940 นาย รัชชานนท์ สมยัง 6511011460119 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.941 นาย ธีรพงษ์ แสงจันทร์ 6511011480059 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.942 นางสาว พัชรภรณ์ พูลเพ่ิม 6511011541007 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.943 นางสาว กษมาพัช เรืองฤทธ์ิ 6511011541025 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.944 นางสาว จันทร์ธิดา อนุภาพไตรภพ 6511011571048 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.945 นางสาว ธิดารัตน์ สุนา 6511011733029 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.946 นางสาว ขวัญยิหวา ทรงเต๊ะ 6511011733031 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.947 นางสาว เจนจิรา ราศรี 6511011733044 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.948 นางสาว พัชรพร เบิดศรี 6511011733045 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.949 นางสาว วริศรา ทองสุก 6511011767038 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.950 นางสาว มณีรัตน์ เขาโคกกรวด 6511011767039 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.953 นาย สุธาทอง อาจเอ่ียม 6511011807078 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.954 นางสาว เบญจมาศ คณะเสน 6511011808010 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.956 นางสาว ธัญญารัตน์ วันสีหา 6511011820039 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.957 นางสาว ณัฐวดี ทองเผือก 6511011820066 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.958 นางสาว กรกนก สอนสัมฤทธ์ิ 6511056160089 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.959 นางสาว พลอยชมพู พรหมสวัสด์ิ 6511056701025 โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.960 นางสาว พรธิชา ปิยะนันท์ 6511056721114 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.961 นางสาว เดือนหน่ึง พงศ์พัชรศักด์ิ 6511056721171 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.962 นาย พรเทพ แซ่ล้ิม 6511056726026 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.963 นาย ยอดภู เชาวลิต 6516011807004 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี New.964 นาย กฤษณะ สมเย็น 6511050320002 การศึกษาปฐมวัย
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ศูนย์การศึกษา นครนายก New.965 นาย ศาสตร์ศิลป์ อุตสีนอก 6511080340030 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.966 นางสาว วานิชชา วงแหวน 6511022446059 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.967 นางสาว กรองกาญจน์ ทองเคล้า 6511022446060 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.968 นาย นิรวิทธ์ พ่ึงพร 6511022446061 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน New.969 นางสาว จนัดสดา จันทะเรือง 6511022446070 ธุรกิจการบิน
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.970 นางสาว ปิยฉัตร แทนรินทร์ 6511011571051 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.971 นางสาว พิมพิศา ปัทมดิลก 6511011480054 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ New.972 นางสาว ปณิตา ทองเน้ือแปด 6516011807008 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3001 นางสาว ณัฏฐิดา ถาวรพร้อม 6511011320025 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3002 นางสาว รอดียะ เจะมะ 6511011320038 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3003 นางสาว อัญชิสา ดวงอุดมพร 6511011340012 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3004 นางสาว รัชนี ริตะนันท์ 6511011340013 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3005 นางสาว ณัฐพร รักค ามี 6511011340016 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3006 นางสาว กุลนิษฐ์ โชติมันต์ 6511011340022 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3007 นางสาว สุภาวดี แดนพรม 6511011340046 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3008 นางสาว อาฟิรดาว หะโต๊ะเบ้ 6511011340051 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3009 นาย ภูมิรพี ชลพน 6511011340054 การประถมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3010 นางสาว ชมพูนิกข์ แตงน่ิม 6511011445002 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3011 นาย อภิสิทธ์ิ ศิริค า 6511011445004 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3012 นางสาว สุมิตรา ประนามวงศ์ 6511011445012 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3013 นางสาว ปริยาภัทร แก้วเพ็ชร์ 6511011445015 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3014 นางสาว ภัคจิรา หน่อแก้ว 6511011445022 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3015 นางสาว พณิชา บัวเรือง 6511011445029 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3016 นางสาว สิรินุช แสงระวี 6511011445043 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3019 นางสาว นัฎฐริกา ทิพย์สุราษฎร์ 6511011460003 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3020 นางสาว เพชรรดา กังขอนนอก 6511011460005 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3021 นาย คริสต์มาส ช่วยกลับ 6511011460014 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3022 นางสาว สิรินทิพย์ แจ่มนาม 6511011460020 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3023 นางสาว มณีรัตน์ ร่วมทอง 6511011460021 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3024 นางสาว ปาริตา แป้นอินทร์ 6511011460022 ภาษาอังกฤษ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3025 นางสาว ศิริกัญญา ชินนอก 6511011460031 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3026 นางสาว ขวัญฤทัย ชอบผล 6511011460032 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3027 นางสาว ณัฐวดี สังหลัง 6511011460036 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3028 นาย อาทิตย์ เทียนสวัสด์ิ 6511011460041 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3029 นางสาว สิริประภา ชัยสรณ์ 6511011460045 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3030 นางสาว กันต์กนิษฐ์ สังข์ช่วย 6511011460048 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3031 นางสาว ชนัญญา ชัยชา 6511011460049 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3032 นางสาว กิตติยา กล้าจงย่ิง 6511011460051 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3033 นางสาว พาณินี โชคเหมาะ 6511011460059 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3034 นางสาว กนกกร สุขสว่าง 6511011460065 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3035 นาย ไชยวัฒน์ บุญปลูก 6511011460078 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3036 นางสาว นายีฮ๊ะ อาบะ 6511011460081 ภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3037 นางสาว ศุภนิดา แสงจันทร์ 6511011480010 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3038 นางสาว ณรินทร์ธิรา วงค์ธรรม 6511011480020 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3039 นางสาว ปานระพี อุบล 6511011480022 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3040 นางสาว ดาวประกาย มาคล้าย 6511011480026 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3041 นางสาว พิชชาภา ชนะพิน 6511011480031 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3042 นางสาว สิริภา กัณหาโยธี 6511011480038 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3043 นางสาว สินีญา กัณหาโยธี 6511011480039 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3044 นาย วรวัฒน์ เปียงเครือ 6511011480041 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3045 นางสาว กัลยรัตน์ กองทองนอก 6511011480044 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3046 นางสาว สุชญา เพชรนิล 6511011480047 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3047 นางสาว นิดาวรรณ ย้ิมเจริญ 6511011510001 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3048 นางสาว สุวีรา สิทธิสาร 6511011510013 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3049 นางสาว รัตนาภรณ์ แสงพูน 6511011510014 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3050 นาย อดิศร ชูช่ืน 6511011510016 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3051 นาย ธีรวัฒน์ คุณุทัย 6511011510017 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3052 นางสาว ภานิชา โชคเหมาะ 6511011510020 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3053 นางสาว ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ 6511011541014 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3054 นาย อนุวัฒน์ สิงหทัศน์ 6511011541015 นิติศาสตรบัณฑิต
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3055 นางสาว ชลดา พร้าเพรียง 6511011541035 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3056 นางสาว มณีรัตน์ ช่ืนใจฉ่ า 6511011541041 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3057 นาย พีรดนย์ ใจช้ืน 6511011541042 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3058 นางสาว สุรีพร สมสนิท 6511011541044 นิติศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3059 นางสาว สโรชา เอกา 6511011553005 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3060 นางสาว ฉัตรลดาวรรณ บุญสนอง 6511011553008 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3061 นางสาว เบญจวรรณ น้อยส าแดง 6511011553009 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3062 นางสาว ฐานิตา ธรรมสุวรรณ 6511011553010 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3063 นางสาว กรณิศ กิริวรรณา 6511011553011 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3064 นางสาว วราภรณ์ สายทอง 6511011553021 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3065 นางสาว สุธิดา ชาติเช้ือ 6511011553022 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3066 นางสาว อาทิตยา มณีสอดแสง 6511011553029 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3067 นางสาว สุภานัน เจือจาน 6511011553039 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3068 นางสาว ภัคธิมา ทัดแก้ว 6511011553040 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3069 นางสาว จิณณพัต โชติธนบดีกุล 6511011553042 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3070 นาย ธีรวัต ณ นคร 6511011553045 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3071 นางสาว ชมชนก กรมไธสง 6511011571002 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3072 นางสาว จารุวรรณ กองเงิน 6511011571010 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3073 นาย สุภัทรพงศ์ อุ่มรูปงาม 6511011571015 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3074 นางสาว ณันท์ชพร ทองเขียว 6511011571027 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3075 นางสาว ธณัทอร ใจม่ัน 6511011571033 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3076 นางสาว พิชาพร เจริญผล 6511011571036 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3080 นาย ชัยวริศ พยัฆเนตร 6511011660016 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3081 นางสาว นิยตา เทวินรัมย์ 6511011660017 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3082 นาย สิริเทพ ต้นแขม 6511011660019 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3083 นางสาว พัทธนันท์ สุภโรจนีย์ 6511011733001 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3084 นางสาว จิรฐา พลายยงค์ 6511011733002 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3085 นางสาว วราภรณ์ สายแวว 6511011733009 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3086 นางสาว กุลธิดา ทรัพย์สุข 6511011733013 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3087 นางสาว กัญญารัตน์ ส าพะโว 6511011733015 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3088 นางสาว ณัฏฐณิชา ม่วงอ่อน 6511011733023 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3089 นางสาว ศุภากร รักเพชรชนะ 6511011733032 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3090 นางสาว พิทธนันท์ สุภโรจนีย์ 6511011767003 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3091 นางสาว ปรางค์ฉาย มาลาสาย 6511011767012 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3092 นางสาว เกษมณี แคะสูงเนิน 6511011767035 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3101 นางสาว มนัสนันท์ กันทะศร 6511011807003 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3102 นางสาว พิยดา ปันจันทร์ 6511011807005 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3103 นางสาว นันท์นภัส ตาทองศรี 6511011807010 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3104 นางสาว ปิยวรรณ ค าจันทร์ 6511011807012 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3105 นางสาว กฤษณา ต้ังสุนทรตระกูล 6511011807026 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3106 นางสาว พรนภัส เก่งธัญการ 6511011807028 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3107 นางสาว ธันย์ชนก แซ่เต๋ิน 6511011807036 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3108 นาย สุริยพงศ์ จิรวัฒน์อ าไพ 6511011807039 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3109 นางสาว มุกดามาศ พรมขุลี 6511011807045 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3110 นางสาว จันทร์จิรา วงศ์จิระวัฒนา 6511011807046 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3111 นาย ภูบดินทร์ นนทสิทธ์ิ 6511011808009 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3112 นาย ภูวนาท เนียมเจริญ 6511011808018 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3113 นางสาว พรทิพย์ ขะหมิมะ 6511011808037 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3114 นางสาว พิรดา บางส ารวจ 6511011808039 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3115 นางสาว อัคพร เผ่าพันธ์ 6511011808042 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3130 นางสาว นัฐทริกา กระตุดเงิน 6511011820004 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3131 นางสาว ฐิติมา น้ าดอกไม้ 6511011820012 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3132 นางสาว นัฐราวดี ฉิมเรศ 6511011820018 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3133 นางสาว ซูฟีหย๊ะ เจ๊ะเย็ง 6511011820022 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3134 นางสาว ชัญญานุช ศรทอง 6511011820035 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3135 นาย ธนพัฒน์ ปัฐมาศ 6511011820036 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3136 นางสาว ชไมพร ทาโคตร 6511011820037 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3137 นางสาว พัชราภรณ์ เลาหบุตร 6511011820043 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3138 นางสาว ปนัสวี หลานสัน 6511011820045 บัญชีบัณฑิต
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3139 นาย ก้องภพ วรศิริ 6511011820046 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3140 นางสาว สาวิตรี เชิงฉลาด 6511011820048 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3141 นางสาว ธัญลักษณ์ แหวนเงิน 6511011820049 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3142 นางสาว พัฒนาวดี ค ามา 6511011820050 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3143 นางสาว นิศาชล จันครา 6511011820054 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3144 นางสาว ปณิตา สุขดงย่อ 6511011820059 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3145 นางสาว เบญจรัตน์ อุลลาวัลย์ 6511011820064 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3147 นางสาว ศศิวรรณ พุฒดี 6511056160046 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3148 นางสาว ณภัสนันน์ ฐณะกุณณพัฒน์ 6511056160053 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3149 นาย กมลเทพ บรรเทิงใจ 6511056160061 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3150 นางสาว จรรยารัตณ์ คนคล่อง 6511056160064 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3151 นางสาว กัลยณัฐ ยอดศิลป์ 6511056605002 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3152 นางสาว ปภัสรา บุตรอุดม 6511056605010 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3153 นางสาว ภารวี ศรีภักด์ิ 6511056605011 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3154 นางสาว จุฑารัตน์ สังกะเพศ 6511056605012 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3155 นางสาว กัลยา สักเสิม 6511056605017 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3156 นางสาว จีรวรรณ สุนทรไชย 6511056605020 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3157 นางสาว พัชรนันท์ อัศวเลิศปัญญา 6511056605022 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3158 นางสาว พัชรวลัย อัศวเลิศปัญญา 6511056605023 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3159 นางสาว วชิราภรณ์ เสาะสมบูรณ์ 6511056605025 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3160 นางสาว นารีรัตน์ สุขแสวง 6511056605029 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3161 นางสาว ณัฐธิดา เผือกฟัก 6511056605033 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3162 นางสาว ปิยรัตน์ วัชรจิรโสภณ 6511056605034 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3163 นางสาว ชาริษา บางใหญ่ 6511056605035 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3164 นางสาว ซันน่ี บรรยงคิด 6511056605036 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3165 นางสาว สิรินทรา สุดสวยวนา 6511056605038 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3169 นางสาว ปิญาภรณ์ รัศมี 6511056701017 โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3170 นางสาว กฤกนก จริตรัมย์ 6511056701021 โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3171 นาย ธัญเทพ วิริยะกิจ 6511056721011 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3172 นางสาว สุธาสินี มากสิงห์ 6511056721014 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3173 นางสาว พุทธน้ าบุตษ์ ตัน 6511056721044 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3174 นางสาว วิลาสินี อาชนะชัย 6511056721056 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3175 นาย นุดารัน พันธ์ดี 6511056721061 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3176 นางสาว ณิชารีย์ บูรณะเสถียร 6511056721067 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3177 นาย พศุตม์ สุจิตพิริยกิจ 6511056721077 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3178 นางสาว ณิชาภัทร เส็นขาว 6511056721081 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3179 นางสาว สิรามล ปลอดสุวรรณ์ 6511056721085 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3180 นาย พลินทร ฝอยทอง 6511056721090 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3181 นางสาว เกวลิน ท้ายเรือค า 6511056721097 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3182 นาย ทศพล นามดี 6511056721110 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3183 นางสาว อนุชิตา มาแจ้ง 6511056721120 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3184 นางสาว ณัฐพร ทิพย์กองลาศ 6511056721125 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3185 นางสาว ณัฐณิชา อ่อนจันทร์ 6511056721133 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3186 นางสาว นัฐมล แสงระงับ 6511056721142 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3187 นางสาว หทัยชนก สุวรรณศรี 6511056721147 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3188 นางสาว จันทกานต์ จันทร์เจนจบ 6511056721155 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3189 นาย ศุภกิตต์ิ โนรีเวช 6511056721172 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3190 นางสาว อภิสรา จันทราช 6511056721180 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3191 นางสาว ทักษิณา ศรีแก้ว 6511056726022 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3192 นาย อิทธิพัทธ์ หนองหาร 6511056726023 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3193 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ภักดีศรี 6511056726024 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3194 นางสาว เกวลี พรมทา 6511056990002 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3195 นางสาว บุษราพร เเซ่กัว 6511056990010 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3196 นางสาว นิจฉรา ส าเภาไทย 6511056990012 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3197 นางสาว ญาตาวี รัปชา 6511056990014 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3198 นางสาว เขมรินทร์ ปานอูบ 6511056990016 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3199 นางสาว นวลหง ค าเสียง 6511056990017 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3200 นางสาว กัลยา ฆ้องเทาสี 6511056990018 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3201 นางสาว อริสรา ช่ืนงูเหลือม 6511056990020 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3202 นางสาว ณัชชา ลบเกตุ 6511056990022 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3203 นางสาว นทีวดี ทองวิเชียร 6511056990026 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3204 นางสาว นงนภัส สายค า 6511056990027 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3205 นางสาว อภิญญา เจริญรัมย์ 6511056990028 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3206 นางสาว ศิรภัสสร แสงเขตต์ 6511056990030 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3207 นางสาว นลินทิพย์ สมใจ 6511056990040 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3208 นางสาว พิมพ์อร ค าแก้ว 6511056990041 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3209 นางสาว นาซาเฟีย นาวี 6511056990043 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3210 นางสาว วรษา วรพงษ์กนก 6511056990046 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3211 นางสาว พัชญาภรณ์ อนุสา 6511056990049 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3212 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุญแก้ว 6511056990056 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3213 นางสาว ทิพวรรณ ค าภูมี 6511056990064 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3214 นางสาว ศยามล บุญมา 6511056990073 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3215 นางสาว รัตติญาภรณ์ เทียมทัศน์ 6511056990075 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3216 นางสาว วรอร ไชยคิรินทร์ 6511056990076 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3217 นางสาว รัตนากร ภูมี 6511056990077 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3218 นางสาว กัลยกร วิโรทศ 6511056990079 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3219 นางสาว กิตติยา นนทะโคตร 6511056990081 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3220 นางสาว พันบุปผา พลโยธา 6511056990082 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3221 นางสาว อรณิชา ทิพย์คูนอก 6511056990085 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3222 นางสาว กันยา โคตรหลักเพชร 6511056990086 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3223 นางสาว อังคณา ยาหอม 6511056990088 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3224 นางสาว ดวงกมล เนตรนิล 6511056990096 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3225 นางสาว สุทธิดา สีม่วง 6511056990097 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3226 นางสาว นราวดี ทัศนอ าไพ 6516011807002 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3227 นางสาว พงศ์ภรณ์ ภิรมย์ชม 6511050160003 คหกรรมศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3228 นางสาว เขมอักษร พัฒถึง 6511050160004 คหกรรมศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3229 นางสาว วรางคณา กุลมุ้ง 6511050160008 คหกรรมศาสตร์



29

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3230 นางสาว พัสวี บัวแย้ม 6511050160010 คหกรรมศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3231 นาย จิรานุวัฒน์ บ ารุงจีน 6511050160020 คหกรรมศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3232 นางสาว ปัทมา พิศนอก 6511050160022 คหกรรมศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3233 นางสาว กรรณฤทัย ศรีเพ็ชร 6511050160027 คหกรรมศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3234 นางสาว วรรณพร ช่วยชูเชิด 6511050320001 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3235 นางสาว พัชราภา ชาวเมืองกรุง 6511050320003 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3236 นางสาว ชลธิดา สุวรรณชะนะ 6511050320012 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3237 นางสาว ซูรายา มามะ 6511050320017 การศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3238 นาย นวพรรษ ประเสริฐผล 6511050340009 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3239 นางสาว สุดารัตน์ ตันเส้ง 6511050340012 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3240 นางสาว สรุจิรา ดรุณวิวัฒน์ 6511050340013 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3241 นางสาว อรณิชา อินเอม 6511050340020 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3242 นาย มูฮ ามัดอามีน มามะ 6511050340028 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3243 นาย ธนาภัทร กรองทอง 6511050340029 การประถมศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3244 นาย พิชญุตย์ อ่อนอิน 6511050601003 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3245 นางสาว สลิดา สุตา 6511050601005 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3246 นางสาว ดาริกา สุขเพ่ิม 6511050601006 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3247 นางสาว ณัฏฐธิดา บุญมา 6511050601007 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3248 นางสาว กรรณิการ์ มูลประจักษ์ 6511050601010 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3249 นางสาว นันท์นภัส กุศลน าครอง 6511050601018 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3250 นางสาว ณัฐินันท์ โคศิลา 6511050601022 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3251 นางสาว ณัฐชา สุขรัตน์ 6511050601026 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3252 นางสาว กาญจนพร หงษ์ทอง 6511050601029 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3253 นางสาว ภาวดี เหมไชย 6511050601035 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3254 นางสาว ธวัลรัตน์ คตสุข 6511050601043 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3255 นางสาว ธิติพร สมเครือ 6511050601045 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3256 นางสาว ปริชญา เหล่าบุญกล่อม 6511050601049 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3257 นางสาว ชุติมณฑน์ ดีบุญ 6511050721005 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3258 นาย ธราธิป ศรีผ่อง 6511050721008 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3259 นาย อดิเทพ ลิมปสถาพร 6511050721010 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3260 นางสาว กันติชา โพธ์ิแป้น 6511050721012 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3261 นาย ณัฐวุฒิ ทรัพย์พร้อม 6511050721022 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง DSL.3262 นางสาว นาตาลี วงศ์แฝด 6511029721003 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง DSL.3263 นางสาว ณัฏฐชา แหละเหย็บ 6511029721004 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง DSL.3264 นางสาว ภคพร วรรณรัตน์ 6511029721009 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง DSL.3265 นางสาว รุจีรัตน์ ทองล้วน 6511029721010 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง DSL.3266 นางสาว สุภาพร ผลิผล 6511029721011 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง DSL.3267 นาย นวนนท์ กาหยี 6511029721015 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง DSL.3268 นางสาว สุชานันท์ บุญเพ่ิม 6511029721019 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง DSL.3269 นางสาว จุฑาทิพย์ ขุนรักษ์ 6511029721029 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง DSL.3270 นางสาว จิรดา รุ่งเรืองรัตน์ 6511029721032 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ตรัง DSL.3271 นางสาว นิจจารีย์ เส็นฤทธ์ิ 6511029721033 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3272 นางสาว สุชาดา ทองขาว 6511080320003 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3273 นางสาว จิณห์จุฑา เตชลิขิตสิริ 6511080320004 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3274 นางสาว วิมพ์วิภา ใครหิน 6511080320006 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3275 นางสาว อรญา ษาประเสริฐ 6511080320012 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3276 นางสาว สุพรรณวษา โพธ์ิศรีทอง 6511080320016 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3277 นางสาว รัชนีกร ทองนู 6511080340005 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3278 นางสาว มัลลิกา ปลอดคง 6511080340006 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3279 นาย อนุชา คงเดชศักดา 6511080340007 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3280 นาย กิตติศักด์ิ เพ็ชร์รักษ์ 6511080340008 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3281 นางสาว ไอรดา วิลาพันธ์ 6511080340009 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3282 นางสาว ชฎาภรณ์ ประไพชาติ 6511080340012 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3283 นางสาว จุฬาลักษณ์ สิทธิมงคล 6511080340014 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3284 นางสาว ญาณิศา แก้ววิลัย 6511080340019 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3285 นางสาว จุฑานันท์ ป่ินแก้ว 6511080340020 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3286 นางสาว อุรชา สังขรัตน์ 6511080340021 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3287 นางสาว กุลปริยา แก้วกา 6511081320002 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3288 นางสาว ณัฐฌิมาร์ จิตรหาญ 6511081320003 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3289 นางสาว อภิชญา วงศ์สิงห์ขัน 6511081320005 การศึกษาปฐมวัย
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3290 นางสาว กัญญาณัฐ ประพาสพงษ์ 6511081320006 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3291 นางสาว วิดาวรรณ สกุณาสีทอง 6511081340002 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3292 นางสาว วันวิสาข์ ธัญญะกิจ 6511081340004 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3293 นางสาว พรวิลัย กล้าศึก 6511081340005 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3294 นางสาว ศรุตยา อ้วนวงษ์ 6511081340008 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3295 นางสาว จุฑามาศ ขุนบุญ 6511081446001 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3296 นางสาว นาดา โต๊ะอะ 6511081721005 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3297 นาย ไตรมิตร แปงแก้ว 6511081721008 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3298 นางสาว รุจิภาส์ เด่นนันทกิจ 6511081721017 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3299 นาย สิรภพ เทียนเงิน 6511081721022 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3300 นางสาว วิราวรรณ ชมเชย 6511081721026 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3301 นางสาว นันทิกานต์ เซ็นกลาง 6511081721027 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3302 นางสาว อภิฐิญา อักษรคง 6511022446001 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3303 นางสาว ณัฎธิดา รอดจิตร 6511022446011 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3304 นาย ณัฐภูรินท์ หว่านต้น 6511022446015 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3305 นางสาว กัญญาณัฐ บาลประสงค์ 6511022446019 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3306 นางสาว สุภิสรา สมพงศ์พันธ์ 6511022446020 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3307 นางสาว มณฑาทิพย์ เป่ียมอ่อน 6511022446021 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3308 นางสาว ภัสรารัตน์ ยกปาน 6511022446029 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3309 นางสาว กุลณัฐ บุญเทพ 6511022446033 ธุรกิจการบิน

ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3310 นางสาว อภิญญา ศรีทอง 6511022446035 ธุรกิจการบิน

ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3311 นางสาว มณีจันทร์ เรียบส าเร็จ 6511022446040 ธุรกิจการบิน

ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3312 นางสาว ชนัญชิดา ประดับ 6511022446044 ธุรกิจการบิน

ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3313 นางสาว อาทิตยา แสงมณี 6511022446046 ธุรกิจการบิน

ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3314 นางสาว ชลิดา พุทธิจักร์ 6511022446048 ธุรกิจการบิน

ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3315 นางสาว นภาภรณ์ นิรัญรักษ์ 6511022446049 ธุรกิจการบิน

ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3316 นางสาว สุธิดา เส้งมี 6511022446050 ธุรกิจการบิน
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3317 นาย ธีรภัทร์ พรมพิทักษ์ 6511056721129 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3319 นางสาว นภสร จุลวรรณ 6511011820026 บัญชีบัณฑิต
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3320 นางสาว พิมพ์ญาดา กันสถิตย์ 6511056605046 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3321 นางสาว ญาณิศา เฉลิมพรต 6511011820067 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3322 นางสาว เบญจวรรณ ขลุ่ยกระโทก 6511011820068 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3323 นาย ธนบดี จ าปาพันธ์ 6511056160081 คหกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3324 นาย ศรายุธ ศรีนอก 6511011445064 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3326 นางสาว ทิพยรัตน์ ม่วงท า 6511011445050 ธุรกิจการโรงแรม
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3327 นางสาว ณภัทร นนทชัย 6511011320045 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3328 นางสาว ศุภาพิชญ์ โลไธสง 6511011820065 บัญชีบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3331 นาย วิช แสงอรุณ 6511011571054 รัฐศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3332 นางสาว จารุนันท์ อินทร์แดง 6511011480048 ภาษาและการส่ือสาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3333 นางสาว รุวัยดา อุณาตระการ 6511056701010 โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3334 นางสาว มารียะห์ ปูลาปะราเปะ 6511011320041 การศึกษาปฐมวัย
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3335 นาย สิปวิชญ์ เหรียญบริสุทธ์ิ 6511056726029 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3336 นางสาว รชต โกษาพันธ์ุ 6511011733043 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3337 นางสาว นิชกานต์ ค าพิรัง 6511056605039 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.3338 นางสาว ชนิกานต์ ด้วงไทย 6511050721025 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3339 นางสาว ศศินิภา บุญมา 6511081721033 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3340 นางสาว ว ชิ รญาณ์  เข่ือนวัง 6511081340016 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3341 นางสาว เบญญาภา ด ามินเศก 6511081721028 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3342 นางสาว สุภัสสรา ปุริยะ 6511081340015 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3343 นางสาว วิภาดา ย้ิมสอาด 6511081340014 การประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษา ล าปาง DSL.3344 นางสาว กัลยา แซ่หย่าง 6511081721035 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3346 นางสาว สิริวิมล กรดรัมย์ 6511011660001 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3347 นางสาว ภัคภร สะสมทรัพย์ 6511011733007 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3348 นางสาว ฟ้าลดา คุ้มค า 6511056721195 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3349 นางสาว ชุติกาญจน์ หงษ์ยนต์ 6511056990060 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3350 นางสาว นิพัทธรา นิลคง 6511056990093 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ศูนย์การศึกษา นครนายก DSL.3351 นางสาว กุสุมา เชยกมล 6511080320008 การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3352 นางสาว พัชราวดี ทองจันทร์ 6511022446052 ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3353 นางสาว เกียรติยากร แก้วสน่ัน 6511022446066 ธุรกิจการบิน
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีท่ี 1 รหัส 65และรายใหม่ช้ันปีท่ี 2-5  ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี

     1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ  ท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSLให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 65

     2.ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ท่ีย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินฯผ่านระบบ DSL แล้วมีสถานะค าขอว่า"อยู่ระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบ" ขณะน้ี
สถานศึกษาก าลังตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลคน ตามล าดับ ให้นักศึกษารอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

     4.นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 02-2445198,02-2445199 

     3.นักศึกษา ท่ี "ค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ" แล้ว ให้ติดตามประกาศข้ันตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th/

ศูนย์การศึกษา หัวหิน DSL.3354 นางสาว ภัทราวดี ช่วยชูกล่ิน 6511022446067 ธุรกิจการบิน
ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3355 นางสาว เบ็ญจกานต์ เวชรัตน์ 6511011460040 ภาษาอังกฤษ


