
ท่ี ช้ัน ห้อง เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำ หมำยเหตุ
1 ม.4 3 1 29432 นาย ชาตรี สระแก้ว อ31209 สัทศาสตร์
2 ม.4 3 2 29437 นาย ทักษพร โยรัมย์ ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
3 ม.4 3 3 29447 นาย มนัสวิน มะหิศวร ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
4 ม.4 3 4 29481 เด็กชาย กันฑพงษ์ หม่ันบุญวัฒน์ ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5 ม.4 3 5 29484 นาย จักรภพ พลนิกาย อ31209 สัทศาสตร์
6 ม.4 3 6 29489 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ ปัตแวว ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
7 ม.4 3 7 29491 นาย ธนพล ศรีทับทิม ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
8 ม.4 3 8 29527 นาย กษิดิศ มินิ ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
9 ม.4 3 9 29531 นาย ชัยมงคล บุตรพรม ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
10 ม.4 3 10 29532 นาย ฐิติวัฒน์ แตงอ่อน ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
11 ม.4 3 11 29552 นาย อานนท์ มะโนน้อม ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
12 ม.4 3 12 29583 นาย ณัฐวุฒิ ส านักนิตย์ ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
13 ม.4 3 13 29588 นาย พงศ์ธร ค าคอน ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
14 ม.4 3 14 29602 นำย อิศวะ โนนทิง ไม่ได้ลงทะเบียน
15 ม.4 3 15 29633 นาย ภูวนาท มาศจรัส ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
16 ม.4 3 16 29680 นาย พงศ์เทพ ค าคอน ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
17 ม.4 3 17 29691 นาย สุธินันท์ แซ่เเต้ พ30201 แอโรบิกดานซ์
18 ม.4 3 18 28295 นาย สิกขดิตถ์ ต้ังมหาเมฆ อ31209 สัทศาสตร์
19 ม.4 3 19 29776 นาย พลกฤต บุญมานันท์ ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
20 ม.4 3 20 29815 นาย ฐิติวัฒน์ ทับใจบุญ ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
21 ม.4 3 21 29819 นำย นที ยำงงำม ไม่ได้ลงทะเบียน
22 ม.4 3 22 29866 นาย สิริวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา พ30201 แอโรบิกดานซ์
23 ม.4 3 23 29969 นาย ธีรภัฏฐ์ สิริสุขนิวาส อ31209 สัทศาสตร์
24 ม.4 3 24 29976 นาย ลัคก้ี โอนุกวูฟอร์ อ31209 สัทศาสตร์
25 ม.4 3 25 30633 นาย ธนกฤต ยอดรักษ์ อ31209 สัทศาสตร์
26 ม.4 3 26 31129 นาย กฤตเดโช เพ็ชรอ่อน ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
27 ม.4 3 27 31583 นำย ฐิติพันธ์ ศูนย์ด ำ ไม่ได้ลงทะเบียน
28 ม.4 3 28 29459 นางสาว จิราพัชร จารุกขมูล ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
29 ม.4 3 29 29461 นางสาว ชนมน บุญเรืองศักด์ิ ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
30 ม.4 3 30 29462 นางสาว ญาณิศา ดีหนองโดน ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
31 ม.4 3 31 29469 นางสาว แพรว เล็กช่ืนสกุล ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
32 ม.4 3 32 29478 นางสาว อุไรวรรณ น้อยประชา ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
33 ม.4 3 33 29510 นางสาว กันยาลักษณ์  ปานจีน ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
34 ม.4 3 34 29571 นางสาว สุธิดา สุขสังขาร ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
35 ม.4 3 35 29807 เด็กหญิง สุพรรษา เจตน์แจ้งจิตต์ ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
36 ม.4 3 36 30030 นางสาว วันวิสา เมาะระสี ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
37 ม.4 3 37 30596 นางสาว แพรวา หล่ังน้ าสังข์ ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
38 ม.4 3 38 30634 นางสาว ณัฐมล ม้าห้วย ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
39 ม.4 3 39 31584 นางสาว ลัดดาวัลย์ ชายทวีป พ30201 แอโรบิกดานซ์
40 ม.4 3 40 31585 นางสาว ชนิดา พวงโลก ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
41 ม.4 3 41 31586 นางสาว สไบแพร สุขส าราญ ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
42 ม.4 3 42 31587 นำงสำว ณิชกำนต์ วิมล ไม่ได้ลงทะเบียน
43 ม.4 3 43 31588 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา จันทร์ศิริ ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
44 ม.4 3 44 31589 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์จอหอ ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
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45 ม.4 4 1 29486 นาย ชัยกร แก้วมัดเจริญ ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
46 ม.4 4 2 29495 นาย พงษ์ณพัฒน์ จันทวิภาค ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
47 ม.4 4 3 29535 นาย ภูเบศ นิมิตรถวิล ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
48 ม.4 4 4 29621 นาย ณัฐพงศ์ ชาญชูเกียรติ อ31209 สัทศาสตร์
49 ม.4 4 5 29677 นาย นาธาร์น เพ็ชรสวัสด์ิ ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
50 ม.4 4 6 29683 นาย พีรภัทร เรืองจุ้ย ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
51 ม.4 4 7 29688 นาย ศุภชัย ตีระนทีกุลชัย ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
52 ม.4 4 8 29719 นำย ณัฐธพงษ์ นบนอบ ไม่ได้ลงทะเบียน
53 ม.4 4 9 29725 นาย ปวเรศ จันทรมี ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
54 ม.4 4 10 31590 นาย นัทธวัฒน์ เหล่าภัค อ31209 สัทศาสตร์
55 ม.4 4 11 31621 นาย วีรวัฒน์ ศรีสุข ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
56 ม.4 4 12 29458 นางสาว จิรภิญญา กันหะ ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
57 ม.4 4 13 29463 นางสาว ฎาฑพร ศึกษา ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
58 ม.4 4 14 29470 นางสาว มุธิตา ทองสวัสด์ิ ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
59 ม.4 4 15 29477 นางสาว โสรยา นวลดุษฎี ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
60 ม.4 4 16 29519 นางสาว ภานุมาศ เช้ือน้อย ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
61 ม.4 4 17 29520 นางสาว มาริษา ทองสวัสด์ิ ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
62 ม.4 4 18 29524 นางสาว สุมินตรา ค าด้วง ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
63 ม.4 4 19 29555 นางสาว เกวลิน บัวชุม ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
64 ม.4 4 20 29557 นางสาว ชานิภา ตันวิเศษ ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
65 ม.4 4 21 29611 นางสาว นริศรา ช่วยตะตุ พ30201 แอโรบิกดานซ์
66 ม.4 4 22 29645 นางสาว ญานีนาถ พงษ์สุระ พ30201 แอโรบิกดานซ์
67 ม.4 4 23 29647 นางสาว ธันญณัฐภ์ น้อยปุก พ30201 แอโรบิกดานซ์
68 ม.4 4 24 29648 นางสาว ธิตินันท์ จิระบุญชัยนันท์ ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
69 ม.4 4 25 29650 นางสาว ปณิดา กอเดช พ30201 แอโรบิกดานซ์
70 ม.4 4 26 29652 นางสาว พรพิมล ฟองย้อย พ30201 แอโรบิกดานซ์
71 ม.4 4 27 29660 นางสาว วรรณษา ย้ิมบางอ้อ พ30201 แอโรบิกดานซ์
72 ม.4 4 28 29804 นางสาว รอฮาน่า มุคุระ อ31209 สัทศาสตร์
73 ม.4 4 29 29840 นางสาว ชนาธิป อุ่นกรม ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
74 ม.4 4 30 29873 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อุทิศ พ30201 แอโรบิกดานซ์
75 ม.4 4 31 29875 นางสาว มุทิตา ค านันต์ พ30201 แอโรบิกดานซ์
76 ม.4 4 32 29878 นางสาว ณิชมน โพธ์ิสันเทียะ พ30201 แอโรบิกดานซ์
77 ม.4 4 33 30035 นางสาว จินตนา ทองดา ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
78 ม.4 4 34 30594 นางสาว ปวันรัตน์ โรจน์เมธีพงษ์ ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
79 ม.4 4 35 30611 นางสาว อนัญญา สิริธาราพงศ์ อ31209 สัทศาสตร์
80 ม.4 4 36 30627 นางสาว วรลักษณ์ เดชาหูม พ30201 แอโรบิกดานซ์
81 ม.4 4 37 30630 นางสาว วิลาวัณย์  ปราบ ป  ัญ จะ ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
82 ม.4 4 38 31591 นางสาว จุฑามณี ปราบสูงเนิน อ31209 สัทศาสตร์
83 ม.4 4 39 31592 นางสาว มยุรฉัตร แซ่อ้ึง ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
84 ม.4 4 40 31593 นางสาว ทอฝัน เหมือนพลอย ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
85 ม.4 4 41 31594 นางสาว ไอรดา ผลาผล ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
86 ม.4 4 42 31595 นางสาว มนัสนันท์ แก้ววิเศษ ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
87 ม.4 4 43 31596 นางสาว นภัทร จันทนาคา ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
88 ม.4 4 44 31597 นางสาว กมลวรรณ ปัญจวรานนท์ ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
89 ม.4 4 45 31578 นางสาว หน่ึงฤทัย วงศ์ศรีจันทร์ ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
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90 ม.4 5 1 29198 นาย สมบูรณ์ เรียบร้อย ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
91 ม.4 5 2 29440 นาย นิติพล บัวอุไร ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
92 ม.4 5 3 29449 นาย วรเมธ อมรกิตติเกษม ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
93 ม.4 5 4 29505 นำย แสนโชค ศรีสุโข ไม่ได้ลงทะเบียน
94 ม.4 5 5 29536 นำย ธนดล อุทิศ ไม่ได้ลงทะเบียน
95 ม.4 5 6 29542 นาย ระพีพัฒน์ พรหมเร่ือง ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
96 ม.4 5 7 29676 นำย ธนำสรรค์ เปรมสุข ลงทะเบียนซ้ ำซ้อน
97 ม.4 5 8 29717 นาย ชลธาร ป้ันทอง ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
98 ม.4 5 9 29784 นำย วัชรพล สำยสร้อย ไม่ได้ลงทะเบียน
99 ม.4 5 10 29786 นาย สรชัย เมฆฉาย ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
100 ม.4 5 11 29834 นาย อริญชย์ สรคุปต์ ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
101 ม.4 5 12 29836 นาย อาชวิน ชิตแก้ว อ31209 สัทศาสตร์
102 ม.4 5 13 29862 นาย บุริศร์ น้อยมี อ31209 สัทศาสตร์
103 ม.4 5 14 29865 เด็กชาย วรพัทธ์ ธนสุวิมลวงษ์ อ31209 สัทศาสตร์
104 ม.4 5 15 29868 นาย ปัณณวัชร์ เจริญพงษ์พนิต อ31209 สัทศาสตร์
105 ม.4 5 16 31099 นาย ศรัณกรส์ หาญพล ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
106 ม.4 5 17 31599 นาย ศิริธรรม ใจคง ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
107 ม.4 5 18 31600 นาย ศิวกร เข็มจินดา ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
108 ม.4 5 19 29464 นางสาว ณกมล ประกอบชีพ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
109 ม.4 5 20 29465 นางสาว ณัดภิญญา ลียงค์ ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
110 ม.4 5 21 29610 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ลียงค์ ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
111 ม.4 5 22 29644 นางสาว จรรยพร แถมมี พ30201 แอโรบิกดานซ์
112 ม.4 5 23 29653 นางสาว พัชราภรณ์ ยศพิมพ์ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
113 ม.4 5 24 29701 นางสาว ธนาภา ยามากุจิ ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
114 ม.4 5 25 29708 นางสาว ลฎาภา โพธิกุล ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
115 ม.4 5 26 29738 นางสาว กานต์ธิดา ประชุมสงฆ์ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
116 ม.4 5 27 29741 นางสาว ทัตพิชา ไชยมงคล ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
117 ม.4 5 28 29746 นางสาว ประเทืองทิพย์ ศรีวิบูลย์ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
118 ม.4 5 29 29751 นางสาว พิชชาพร พิลากรณ์ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
119 ม.4 5 30 29755 นางสาว สมฤดี ฉ่ าไป๋ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
120 ม.4 5 31 29802 นางสาว ไปรยา จันทร์เส ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
121 ม.4 5 32 29810 เด็กหญิง อัญชลี ล้ิมเจริญ พ30201 แอโรบิกดานซ์
122 ม.4 5 33 29841 นางสาว ณัฐพร เเสงเพ็ชร ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
123 ม.4 5 34 29856 นางสาว สูฮาดา แดเดาะ พ30201 แอโรบิกดานซ์
124 ม.4 5 35 29872 นางสาว จุฑารัตน์ ทรงเนติวุฒิ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
125 ม.4 5 36 29879 เด็กหญิง เอมมิกา สุวรรณ์ พ30201 แอโรบิกดานซ์
126 ม.4 5 37 31601 นางสาว สุปรียา กาชัยยา ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
127 ม.4 5 38 31602 นางสาว เพชรมณี วาย พ30201 แอโรบิกดานซ์
128 ม.4 5 39 31603 นางสาว อิสรีย์ จูฮอง ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
129 ม.4 5 40 31604 นางสาว สิราพร บุญประมา ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
130 ม.4 5 41 31605 นางสาว จณิสตา เอียดนิมิตร ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
131 ม.4 5 42 31622 นางสาว วรณัน วันชุลี ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
132 ม.4 5 43 31623 นางสาว ณิชากร รอดสว่าง พ30201 แอโรบิกดานซ์
133 ม.4 5 44 31624 นางสาว ปาริชาต เขมาภิรมย์ พ30201 แอโรบิกดานซ์
134 ม.4 5 45 31625 นางสาว ชฎาภา สายขัด ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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ท่ี ช้ัน ห้อง เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสวิชำ ช่ือวิชำ หมำยเหตุ

ผลกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมเลือกตำมควำมสนใจ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3-6 (เฉพำะห้อง 3-6) ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562
**ไม่อนุญำตให้เปล่ียนแปลงรำยวิชำเรียนได้ นักเรียนท่ีลงทะเบียนซ้ ำซ้อน หรือ ยังไม่ได้ลงทะเบียนติดต่อครูอนรรฆ ห้องคอมพิวเตอร์ 727**

135 ม.4 6 1 29453 นาย ศุภวิชญ์ แฝงด่านกลาง พ30201 แอโรบิกดานซ์
136 ม.4 6 2 29494 นาย นรภัทร คุ้มเมือง ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
137 ม.4 6 3 29498 นาย ภูธเนศ อินทิเดช อ31209 สัทศาสตร์
138 ม.4 6 4 29578 นาย จิรวัฒน์ อาจธินาค ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
139 ม.4 6 5 29582 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อินทร์นารมย์ ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
140 ม.4 6 6 29587 นาย นฤเทพ เปล่ียนวงศ์ ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
141 ม.4 6 7 29592 นำย วิศรุต สีดี ไม่ได้ลงทะเบียน
142 ม.4 6 8 29596 นาย อนุวัตน์ อือฮก ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
143 ม.4 6 9 29623 นาย ก้องภพ กาทอง ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
144 ม.4 6 10 29638 นาย ศุภกฤต รัตนรุ่งเรืองชัย ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
145 ม.4 6 11 29641 เด็กชาย อมรินทร์ คุณพรม ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
146 ม.4 6 12 29669 นาย ณรงค์ ร่วมสุข ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
147 ม.4 6 13 29670 นาย ณรงค์เดช บุญคง ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
148 ม.4 6 14 29686 นาย ภูริพัฒน์ อุ่นกาย ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
149 ม.4 6 15 29687 นาย วีรยุทธ แก้วนพรัตน์ อ31209 สัทศาสตร์
150 ม.4 6 16 29689 เด็กชาย สิงห์ จันทร์เพ็ญ ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
151 ม.4 6 17 29730 นาย ภูมินทร์ ดาวัลย์ อ31209 สัทศาสตร์
152 ม.4 6 18 29774 นาย ธราดล ใจพินิจ ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
153 ม.4 6 19 29789 เด็กชาย อดิศร ม่วงทอง ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
154 ม.4 6 20 29813 นาย คณุตม์ พิบูลชัย ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
155 ม.4 6 21 29817 นาย ธนบดี เเซ่เจ๊า ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
156 ม.4 6 22 29837 นาย  อานัส กระต่ายทอง ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
157 ม.4 6 23 29870 นาย ธนาธิป จันทร์เอ่ียมผ่อง ศ30202 การขับร้องประสานเสียง
158 ม.4 6 24 30562 นาย ณัฐพล ใจเต็ม ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
159 ม.4 6 25 30592 นาย วัชระ ทิมกลับ อ31209 สัทศาสตร์
160 ม.4 6 26 30110 นาย ภาสกร มณีจร ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
161 ม.4 6 27 31606 นาย สิรวิชญ์ เมาลีกุล ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
162 ม.4 6 28 31607 นาย เจษฎา กงนะ ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
163 ม.4 6 29 31626 นำย ประกำศิต ศิริก ำเนิด ไม่ได้ลงทะเบียน
164 ม.4 6 30 29511 นางสาว เข็มอักษร สิงห์โตแก้ว อ31209 สัทศาสตร์
165 ม.4 6 31 29513 นางสาว นุชนภา กันยาศัย ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
166 ม.4 6 32 29609 นางสาว ณัฏฐริณีย์ เพ็งสะและ อ31209 สัทศาสตร์
167 ม.4 6 33 29654 นางสาว พัชราภา รามวิเศษ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
168 ม.4 6 34 29696 นางสาว เกวลิน มณีไสย์ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
169 ม.4 6 35 29699 นางสาว ชิดชนก เอ่ียมโภค พ30201 แอโรบิกดานซ์
170 ม.4 6 36 29714 นางสาว สุโรชา กกสันเทียะ ง30286 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
171 ม.4 6 37 29745 นางสาว บุษราคัม เช้ือประสาท ว30281 โลกของส่ิงมีชีวิต
172 ม.4 6 38 29842 นางสาว ตุลยดา ต้นค า ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
173 ม.4 6 39 29853 นางสาว วิสาขา อานนท์ อ31209 สัทศาสตร์
174 ม.4 6 40 30612 เด็กหญิง อโณมา นุราภักด์ิ พ30201 แอโรบิกดานซ์
175 ม.4 6 41 31096 นางสาว จิดาภา รุ่งเรือง ส30265 บุคคลส าคัญของโลก
176 ม.4 6 42 31608 นางสาว อาทิตยา มะลิซ้อน พ30201 แอโรบิกดานซ์
177 ม.4 6 43 31609 นางสาว ธัญวรัตม์ รักค า พ30201 แอโรบิกดานซ์
178 ม.4 6 44 31610 นางสาว ธนัชชา สุภานันท์ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
179 ม.4 6 45 31627 นางสาว โชติกา สายสวัสด์ิ ท30213 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1
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