
เลขที่ ปจต. หมายเหตุ

001 24038 ด.ญ. กัญญาภคั ศลิาโคตร
002 24039 ด.ช. ภาณุวทิย์ นนท์สรุัตน์ วนั  เวลา  รายงานตวั  

003 24040 ด.ญ. เฌอริลิญญ์ เขียวอ่อน
004 24041 ด.ช. วชิยุตม์ ปอ้มแสนพล รายงานตวั  วนัที ่4-6 ม.ค. 2564 

005 24042 ด.ช. ธนภทัร เศวตธีรมาดา เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

006 24043 ด.ญ. ณัฐสรุางค์ เจียรวาปี
007 24044 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ฐิตวิฒันาการ
008 24045 ด.ญ. ปรียนันท์ ดา่นวฒันาพงษ์ วธิกีารรายงานตวั
009 24046 ด.ช. รณกฤต ศริิเกตุ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

010 24047 ด.ช. ณัฏฐพล พรโชตทิวทีรัพย์ 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

011 24048 ด.ญ. อภชิญา ชยัวรมุขกุล 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

012 24049 ด.ญ. เอญาดา พศิทุธรานันท์ 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

013 24050 ด.ญ. วรวลัญช์ ชํานาญณรงค์ศกัดิ์ ในใบช าระเงนิ
014 24051 ด.ช. ธีรพฒัน์ ริมชยัสทิธ์ิ 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

015 24052 ด.ญ. ดษิย์นัดดา ชยัมูล คําลาภ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

016 24053 ด.ญ. พชิามญชุ์ อัจฉริยะพชัร หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

017 24054 ด.ช. ธนเดช อิ่มสมบรูณ์ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

018 24055 ด.ญ. พราวฟา้ วงษาสบื 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

019 24056 ด.ญ. สวุชิาดา โคมร้าย ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

020 24057 ด.ช. รัชตะ ไหลหล่ัง 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

021 24058 ด.ญ. ภสัรสา ตั้งอรุณสวสัดิ์
022 24059 ด.ช. ชชันันท์ ญาณวฒันพนัธ์
023 24060 ด.ญ. อารยา ปงึชตูระกูล
024 24061 ด.ช. ชยพล โนวฤทธ์ิ แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
025 24062 ด.ญ. ธีรยา กุประดษิฐ์         ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-6 ม.ค. 2564) 
026 24063 ด.ช. ณัฐภพ บญุพา ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
027 24064 ด.ช. ภาคิน สริิบตุรวงศ์ หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

028 24065 ด.ช. มงคลพฒัน์ เสฎฐวฒุิรณกร
029 24066 ด.ญ. ตฤณณดา ศรีหริง่
030 24067 ด.ช. ธีรพชิญ์ กาลนิล
031 24068 ด.ญ. พรชนก ศรีขาว
032 24069 ด.ช. ภมิูรพี บญุราวกิุล
033 24070 ด.ญ. จิลลาภทัร ธนิตกุล
034 24071 ด.ญ. อาทิมา ราชนั
035 24072 ด.ช. นันทพทัธ์ สขุประเสริฐ
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ชือ่ - สกลุ



เลขที่ ปจต. หมายเหตุ

036 24073 ด.ช. ธนาคิม อภเิษกมงคล
037 24074 ด.ช. ภมิูทัพพ์ โฆษิตคราทรัพย์ วนั  เวลา  รายงานตวั  

038 24075 ด.ญ. ณิชากานต์ โพธ์ิถาวร
039 24076 ด.ช. ฮิวจ์ โอลิเวอร์ รายงานตวั  วนัที ่4-6 ม.ค. 2564 

040 24077 ด.ช. สหรัฐ พนัทากุล เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

041 24078 ด.ช. อชริวชิญ์ จันทะเหลา
042 24079 ด.ญ. ฐมญกาญจน์ ลิม
043 24080 ด.ญ. หฤทัย สงักะสนิสู่ วธิกีารรายงานตวั
044 24081 ด.ญ. อลิสา ขันดศีรีไพบลูย์ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

045 24082 ด.ช. ชนวรี์ ศริิธร 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

046 24083 ด.ช. จิรัฏฐ์ วฒันสนิอภวิฒุิ 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

047 24084 ด.ช. ภพธรรม ตยางคนนท์ 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

048 24085 ด.ช. ศรัณยภทัร บญุภา ในใบช าระเงนิ

049 24086 ด.ช. ธนวรรธน์ พุ่มพนิ 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

050 24087 ด.ช. จิราธร อุดมศรีชยั เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

051 24088 ด.ช. ณัฐภทัร มณีอมลชล หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

052 24089 ด.ญ. จิรธิดา บทุชานน 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

053 24090 ด.ญ. ณัฐิดา ชมตระกูล 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

054 24091 ด.ช. อัษศดณิย์ สว่างไสว ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

055 24092 ด.ช. ณิชพน โค้วะนพานิช 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

056 24093 ด.ช. คุณานนท์ สคีะปสัสะ
057 24094 ด.ช. นที นิธิวริุฬห์
058 24095 ด.ช. ชนานนท์ ปานม่ัน
059 24096 ด.ช. วชัรวทิย์ แก้วคํา แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
060 24097 ด.ญ. กีรติ คณิชวนกุล         ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-6 ม.ค. 2564) 
061 24098 ด.ญ. เขมจิรา ไกรวาปี ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
062 24099 ด.ช. ศวิาณัฏฐ์ เทียมภกั หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

063 24100 ด.ช. พชร วงศท์ิมารัตน์
064 24101 ด.ช. ปณัณทัต รัศมีฤทธ์ิ
065 24102 ด.ญ. พมิพน์ารา ชาวเหนือ
066 24103 ด.ช. เอกบรุุษ โคตะมี
067 24104 ด.ช. ธงชยั พรรณโรจน์
068 24105 ด.ญ. พชรมน เรืองสทุธินฤภาพ
069 24106 ด.ช. นนทวฒัน์ นครชยั
070 24107 ด.ญ. กุลจิรา สริิวลัชาญ
071 24108 ด.ญ. ลักษิกา โสชู
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เลขที่ ปจต. หมายเหตุ

072 24109 ด.ญ. ปารมี กิ่งไก้
073 24110 ด.ญ. ณัฐธิดา ตรียินดี วนั  เวลา  รายงานตวั  

074 24111 ด.ญ. กัญญ์ฐภร ชยัจันทร์
075 24112 ด.ญ. กวนิธิดา มาลาศรี รายงานตวั  วนัที ่4-6 ม.ค. 2564 

076 24113 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ สขุประเสริฐ เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

077 24114 ด.ญ. ชาคริยา ประศาสณโรจน์
078 24115 ด.ช. ธรรมสรณ์ อรัณยะนาค
079 24116 ด.ช. กันตก์วนิทร์ ธุระพระ วธิกีารรายงานตวั
080 24117 ด.ช. มารุติ แนวหาร 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

081 24118 ด.ญ. รวษิฎา มังคละแสน 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

082 24119 ด.ญ. ฐณาพรรณ ประดษิฐ 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

083 24120 ด.ช. ภมิูแผ่นดนิ วงศท์ิสากุศล 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

084 24121 ด.ช. รัชพล นวลผ่อง ในใบช าระเงนิ

085 24122 ด.ช. เจนกิจ เจียรกุล 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

086 24123 ด.ญ. ภญิญดา วฒันดํารงโชค เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

087 24124 ด.ญ. พณัณ์ชติา พลสมัคร หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

088 24125 ด.ช. พสิษิฐ์ ศรีสมเกียรติ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

089 24126 ด.ช. รัชชานนท์ วงศรีแก้ว 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

090 24127 ด.ช. อีเธิร์น อัง ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

091 24128 ด.ช. คุณากร คุณาชน 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

092 24129 ด.ญ. พงิค์ลดา ทอดทอง
093 24130 ด.ช. ณัฐภมิูนทร์ สวสัดิ์สรเดช
094 24131 ด.ช. อนุสรณ์ สงิห์สขุ
095 24132 ด.ช. กชกร แก้วคูนอก แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
096 24133 ด.ญ. ปยิะพมิล ประโมสี         ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-6 ม.ค. 2564) 
097 24134 ด.ญ. ณัฐนชา ชมประยูร ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
098 24135 ด.ช. ภธิูป อภเิษกมงคล หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

099 24136 ด.ช. ฐานพฒัน์ ปานเจริญ
100 24137 ด.ช. ปญัญา พฒันกูล
101 24138 ด.ญ. พชิญธิดา ตะวนั
102 24139 ด.ช. ภผูา โพธ์ิย้อย
103 24140 ด.ญ. กัญญารัตน์ ชุ่มเสน่ห์
104 24141 ด.ช. กันต์ วาโย
105 24142 ด.ช. ภผูา ทรัพย์ทวนีนท์
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106 24143 ด.ญ. เอวารินทร์ ซา้ยสพุนัธ์
107 24144 ด.ช. ปณัณทัต อุดรวฒันโชค
108 24145 ด.ช. ธนเสฏฐ์ พนาวฒันาวงษ์ รายงานตวั  วนัที ่4-6 ม.ค. 2564 

109 24146 ด.ช. ภทัรกร วเิศษไนย เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

110 24147 ด.ช. วศนิ กระบีท่อง
111 24148 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศลาพนัธ์ุ
112 24149 ด.ช. อชริะ ชยัประเสริฐ วธิกีารรายงานตวั
113 24150 ด.ช. เกียรตศิกัดิ์ พมิาลัย 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

114 24151 ด.ช. ภทัรกิตติ์ โพธ์ิแก้ว 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

115 24152 ด.ญ. ภารดี อุดชมุพสิยัปภา 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

116 24153 ด.ช. ชลธร สกัขาพรหม 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

117 24154 ด.ช. ปรมินทร์ ปญัญาตระกูล ในใบช าระเงนิ

118 24155 ด.ช. ธัญทเทพ แจ้งเจริญ 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

119 24156 ด.ญ. ณัชชา พชัรฉัตรพฒัน์ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

120 24157 ด.ญ. อภสัวญัญ์ ใจขาน หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

121 24158 ด.ช. ปฐวี สาตมาลี 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

122 24159 ด.ช. ภากร อภสิริิเดช 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

123 24160 ด.ช. ทินกฤต มาตย์มูล ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

124 24161 ด.ญ. ธนภร พรหมอารักษ์ 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

125 24162 ด.ญ. ณัฐชา กิตยิะวงศ์
126 24163 ด.ญ. พมิพร์ดา สายวงษ์
127 24164 ด.ช. ธนบดี โพธ์ิไหม
129 24165 ด.ญ. อิสราภรณ์ วรวรี์ธีรวชั แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
130 24166 ด.ช. สกลวรรธน์ ทรายทอง         ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-6 ม.ค. 2564) 
131 24167 ด.ญ. อังศมุาลิน โพธ์ิศรี ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
132 24168 ด.ช. จักรพงษ์ คลังกลาง หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

133 24169 ด.ญ. ศภุานันท์ อาจผักปงั
135 24170 ด.ช. ปรุิม โชคเพชรพลอย
136 24171 ด.ญ. พริดา ดเีวยีง
137 24172 ด.ญ. ชตุกิาญจน์ บษุบารัตน์
138 24173 ด.ญ. นาตาชา ตี๋สกุล
139 24174 ด.ญ. อัณณ์ญาดา ประเทศสงิห์
140 24175 ด.ช. กวนิ ศรีโพนทอง
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เลขที่ ปจต. หมายเหตุ

141 24176 ด.ช. ธนศริิ เอี่ยมจ่ัน
142 24177 ด.ช. ชยาวนิ เจตนาวนิ วนั  เวลา  รายงานตวั  

143 24178 ด.ช. นาคา ศรีประทุมพร
144 24179 ด.ช. พลภทัร บญุอาษา รายงานตวั  วนัที ่4-6 ม.ค. 2564 

145 24180 ด.ช. วรเศรษฐ์ เหลืองจินดารัตน์ เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

146 24181 ด.ช. ณัฐศษิฐ์ ดลจิรพสิฐิ
147 24182 ด.ญ. ปาณิสรา ทองสม
148 24183 ด.ช. นิปณุ ปยิะพงษ์กุล วธิกีารรายงานตวั
149 24184 ด.ช. ภมิูภทัร ศรีสนุทร 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

150 24185 ด.ญ. จงรัก ตะพานบญุ 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

151 24186 ด.ช. หัสดนิ พรมเรืองเดช 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

152 24187 ด.ญ. กิรกร จิรเดโชชยั 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

153 24188 ด.ช. สขุอนันต์ สขุเนตร ในใบช าระเงนิ

154 24189 ด.ช. ปรมัตถ์ เจรจาศลิป 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

155 24190 ด.ช. ภมิูแผ่นดนิ ทะสา เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

156 24191 ด.ช. ภมิูศริิ เวยีนศรี หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

157 24192 ด.ญ. ปยิธิดา กาญจนสกุร์ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

158 24193 ด.ช. ชยพล ภญิโญ 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

159 24194 ด.ช. ภทัรชนน คําดบีญุ ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

160 24195 ด.ญ. กัญญาณัฐ ชนะชยั 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

161 24196 ด.ญ. ฐิตชิญา สรุิยแสง
162 24197 ด.ญ. พรรณภทัร แก้วอาํไพ
163 24198 ด.ช. ธนาธร จิตตั้งบญุญา
164 24199 ด.ช. สทิธิเดช อนันธิกุลชยั แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
165 24200 ด.ช. เจตนิพฐิ สปุญัญา         ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-6 ม.ค. 2564) 
166 24201 ด.ช. ปณชยั เจียมสมัย ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
167 24202 ด.ช. พชรพล หอมรอด หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

168 24203 ด.ญ. พชิชาภา ศรีบญุเรือง
169 24204 ด.ญ. ขวญัชนก บตุรเกตุ
170 24205 ด.ญ. เมธาพร ศรีกงพาน
171 24206 ด.ช. ภาคิน หล่อสวุรรณศริิ
172 24207 ด.ช. ภมิูรพี มีมา
173 24208 ด.ช. แทนธรรม โสภาคํา
174 24209 ด.ช. อธิษฐ์ เชาวน์ชื่น
175 24210 ด.ช. รักก์ อมรภญิโญ
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เลขที่ ปจต. หมายเหตุ

176 24211 ด.ช. พชร พงษ์สมิานนท์
177 24212 ด.ญ. ศภุสราวดี ทองเปีย่ม วนั  เวลา  รายงานตวั  

178 24213 ด.ญ. ชลธิชา ชนะสะแบง
179 24214 ด.ญ. ธีรนาฎ สดีา รายงานตวั  วนัที ่4-6 ม.ค. 2564 

180 24215 ด.ช. อัศจรรย์ ชยัภมิู เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

181 24216 ด.ญ ณ นิลิน รัฐเวคิน
182 24217 ด.ช. เตชนิท์ ใจหาญ
183 24218 ด.ญ. พรรณนารา ตั้งสริิวฒันากุล วธิกีารรายงานตวั
184 24219 ด.ญ. ปญัจพร ประกอบวงษ์ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

185 24220 ด.ญ. อัยย์ญาดา ใจหาญ 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

186 24221 ด.ช. ฉัตรบดนิทร์ หม่ันพลศรี 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

187 24222 ด.ช. ธนกฤต แซโ่ง้ว 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

188 24223 ด.ญ. ลลิลลดา คีรีวงษ์ ในใบช าระเงนิ

189 24224 ด.ญ. อัลมา ม่าจจอ 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

190 24225 ด.ช. อาชวนิ ลิมมะณีประเสริฐ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

191 24226 ด.ญ. อารยา แฮร์รอน หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

192 24227 ด.ช. ปกรณ์ พมิพระ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

193 24228 ด.ญ. ปญิชาน์ พรหมวงศ์ 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

194 24229 ด.ญ. คณาภร ธนานนท์เดชา ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

195 24230 ด.ช. ปณัณพชัร์ สร้างคํา 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

196 24231 ด.ช. ภาณุภทัร บญุชติ
197 24232 ด.ช. ชณิณ์ ชยัธนาโชติ
198 24233 ด.ญ. พรนับพนั ปล้องน้อยวงษ์
199 24234 ด.ญ. กนกพชิญ์ ทองศรี แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
200 24235 ด.ญ. มาเลอา จิลเลียน ตาบรูาดา         ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-6 ม.ค. 2564) 
201 24236 ด.ช. รัญชน์ธรรม อยู่สา ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
202 24237 ด.ญ. วาสติา เบญจธัญญลักษณ์ หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

203 24238 ด.ช. อชติะ วรรณอรุณกิจ
204 24239 ด.ญ. มณี ศรีทอง
205 24240 ด.ญ. ฐานิกา นภามาศ
206 24241 ด.ญ. อรุณรัตน์ วฒุิธรรมศริิ
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