
รายชือ่นักเรยีนทีป่ระสงคย์ืน่กู ้กยศ. ปีการศกึษา 2563         

(ยดึรายชือ่จาก e-Studentloan ทีนั่กเรยีนไดล้งทะเบยีนไว ้ขอ้มลูวันที ่11 -06-2563 )         
กยศ.โรงเรยีนธัญรัตน์

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ค่ำเล่ำเรียน  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษ ค่ำครองชีพ วันทีล่งในระบบ
1 นางสาวอารญีา ดอนเถือ่นไพร ม.5 / 21/04/2563 กรงุไทย

2 นางสาวตรธีารทพิย ์เจรญิสนัต์ ม.5 / 10/5/2563 กรงุไทย

*3 นายวฒุพิงษ์ ตุน่ค า ม.5 / / / 24/04/2563 กรงุไทย รร.ธัญรัตนใ์หกู้ไ้ดแ้คค่า่ครองชพี

4 นางสาวสชุาวด ีนนอาสา ม.5 / 30/05/2563 กรงุไทย

*5 นางสาวชตุมิาภรณ์ ชมมณฑา ม.5 / 2/5/2563 กรงุไทย กรอกระดับชัน้ผดิ

6 นางสาวกรสวุรรณ์ คลา้ยสบุรรณ์ ม.5 / 23/04/2563 กรงุไทย

7 นางสาวประภาพรรณ นิม่มาก ม.5 / 20/04/2563 กรงุไทย

8 นางสาวทพิยนันท ์ศริพิรม ม.5 / 24/04/2563 กรงุไทย

9 นางสาวภัคสภุางค ์เลีย่วเสง็ ม.5 / 4/5/2563 กรงุไทย

10 นางสาวปราณี อปุลักสนะ ม.5 / 9/5/2563 กรงุไทย

*11 นายธนพล วรรณศลิปิน ม.6 / 6/6/2563 กรงุไทย รร.ธัญรัตนใ์หกู้ไ้ดแ้คค่า่ครองชพี

12 นายชัยศักดิ ์เขยีวสขุ ม.6 / 1/6/2563 กรงุไทย

13 นางสาววันเพ็ญ แซอ่ึง้ ม.6 / 4/5/2563 กรงุไทย

14 นางสาวชนสิรา ปรุาณานันท์ ม.6 / 1/6/2563 กรงุไทย

15 นางสาวภัทรมน จันทรค์ า ม.6 / 24/05/2563 กรงุไทย

16 นางสาวรจุรัิตน ์ทรัพยเ์จรญิ ม.6 / 24/05/2563 กรงุไทย

17 นางสาวณัฐธดิา จงึบญุญทวี ม.6 / 24/05/2563 กรงุไทย

18 นายอนุชติ อนิทจักร์ ม.6 / 3/5/2563 กรงุไทย

19 นางสาวชลดิา สวุรรณศรี ม.6 / 24/05/2563 กรงุไทย

*20 นางสาวทัศนลักษณ์ เขยีวอบุล ม.6 / / / 2/6/2563 กรงุไทย รร.ธัญรัตนใ์หกู้ไ้ดแ้คค่า่ครองชพี

21 นางสาวสนุสิา จันทรเ์มอืง ม.6 / 25/05/2563 กรงุไทย

22 นายพงศกร กระตา่ยแกว้ ม.6 / 15/04/2563 กรงุไทย

23 นางสาวภัธชรนิท ์แจม่นมิติร ม.6 / 24/05/2563 กรงุไทย

24 นางสาวอภสิรา เพชรภโิรม ม.6 / 4/5/2563 กรงุไทย

25 นางสาวธรีสิรา นันทะโคตร์ ม.6 / 27/05/2563 กรงุไทย

26 นายณัฐวฒุ ิทองสขุ ม.6 / 4/5/2563 กรงุไทย

27 นายธนวัฒน ์มะรังศรี ม.6 / 2/5/2563 กรงุไทย

28 นางสาวพัชราภรณ์ ศาสตรส์อ่งวทิยม์.6 / 4/5/2563 กรงุไทย

29 นางสาวสชุัญญา ดนีาน ม.6 / 3/5/2563 กรงุไทย

30 นางสาวณัฐพร ดนีาน ม.6 / 2/5/2563 กรงุไทย

31 นางสาวทพิยร์ุง่ มากฉาย ม.6 / 5/5/2563 กรงุไทย

หมายเหตุ



รายชือ่นักเรยีนทีป่ระสงคย์ืน่กู ้กยศ. ปีการศกึษา 2563         

(ยดึรายชือ่จาก e-Studentloan ทีนั่กเรยีนไดล้งทะเบยีนไว ้ขอ้มลูวันที ่11 -06-2563 )         
กยศ.โรงเรยีนธัญรัตน์
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32 นางสาวนศิาชล รกุขเจรญิ ม.6 / 25/05/2563 กรงุไทย

33 นายสภุนัย สงัขอ์อ่น ม.6 / 14/04/2563 กรงุไทย

34 นางสาวมนฐติา อบุลหอม ม.6 / 24/05/2563 กรงุไทย

*35 นางสาวปพัชญา ธปูบชูา ม.6 / / 24/05/2563 กรงุไทย รร.ธัญรัตนใ์หกู้ไ้ดแ้คค่า่ครองชพี

36 นางสาวปภัสรา สนใจ ม.6 / 4/5/2563 กรงุไทย

37 นางสาวภัทรวด ีคงตระกลู ม.6 / 2/6/2563 กรงุไทย

38 นางสาวชลธชิา ตอืสกลุ ม.6 / 9/5/2563 กรงุไทย

39 นายชษิณุพงศ ์ทับใหญ่ ม.6 / 25/05/2563 กรงุไทย

หมายเหตุ


