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จุดบริการ  
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

ตลาดอ่อนนุช 2 05.50 
โตโยตา้โชวรุ์มอ่อนนุช 2 05.50 
อ่อนนุช  13(1)  17(3)  21(1)  23(2) 7 05.55 
อ่อนนุช  25(1) 27(2) 35(1) 39(7) 11 06.00 
วดัทองใน 1 06.00 
วดัตน้ไทร 1 06.00 
อ่อนนุช 49 (1) 53 (2)  3 06.05 
ไปรษณีย ์สาขาอ่อนนุช 4 06.10 
แยกประเวศ รร.ศุภกรณ์  15 06.15 

   
   

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 49  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล าดบัที ่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 นางสาวศรุตา  ดีทองค า ตลาดอ่อนนุช

2 นายพชร  จนัทรโชติ ตลาดอ่อนนุช

3 นายสิงหนาท  สิงห์ชาติ  โชวรู์มโตโยตา้อ่อนนุช

4 นางสาวสาวิตรี  สิงห์หะ อ่อนนุช 13 หนา้ 7-11 

5 นางสาวจุฑามาศ  วฒันศิลป์ อ่อนนุช 17

6 นายวงศกร  นาถาบ ารุง อ่อนนุช 17

7 นางสาวกุลณฐั  ท  าอินลาด อ่อนนุช 25  เชา้

8 นายนชันนัท ์ เถ่ียวสูงเนิน อ่อนนุช  21

9 นางสาวอรรชญา  อาจกลั้นแกว้ อ่อนนุช 27

10 เด็กชายอิทธิกร นาคไกรสร อ่อนนุช 27

11 เด็กชายอิทธิพล  นาคไกรสร อ่อนนุช 27

12 นางสาวพรนภสั  เรืองปียะเสรี อ่อนนุช 35

13 นางสาวสลิลทิพย ์ กระโหท้อง อ่อนนุช 39

14 นายศุภกร  แซ่โคว้ อ่อนนุช 39

15 เด็กชายสุวฒัน์   โตกะหุต อ่อนนุช 39 

16 เด็กชายบูรพาเกียติ สุดรัมย์ อ่อนนุช 39

17 เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์ สังหองัคารนนท์ อ่อนนุช 39

18 เด็กหญิงธนบดี  สุวรรณสิทธ์ิ อ่อนนุช 39

19 เด็กหญิงกฤตยานี เนียมสอน อ่อนนุช 46/2

20 เด็กชายกษิดิศ  ถาวรผล วดัทองใน

21 นายณฐัภูมินทร์  ดิสริยะกุล อ่อนนุช 46

22 เด็กชายนนทพทัธ์  นาคนาวา อ่อนนุช 53

23 นายธนทั  มาตราช อ่อนนุช 53

24 เด็กหญิงเนตรนภา อินทาพนัธ์ อ่อนนุช 23

25 นางสาวรุจิรา คงสวสัด์ิ อ่อนนุช 41
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26 เด็กชายตะวนั  แสงนนท์ รับ อ่อนนุช 41  ส่ง 54

27 นายศิลา  จรูญวิทยา อ่อนนุช 49

28 ด.ช.ลภสั    เกียรติสกุล ไปรษณีย ์(สาขาอ่อนนุช)

29 นางสาวธนัยพร  กนกวฒันาวรรณ ไปรษณีย ์(สาขาอ่อนนุช)

30 นายนรุตม ์ สรีดอกจนัทร์ ไปรษณีย ์(สาขาอ่อนนุช)

31 นายธีรภทัร  เถ่ือนปาน ไปรษณีย ์(สาขาอ่อนนุช)

32 เด็กชายเวชพิสิฐพล  ลานลกัษณ์ แยกประเวศ  ร.ร.ศุภกรณ์

33 เด็กหญิงสุธาทิพย ์ เอ่ียมประไพ แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

34 เด็กหญิงชญาดา  ช่ืนสมบติั แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

35 นายภูวดล  ทองภู แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

36 เด็กชายชุณห์    เขมวิรัตน์ แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

37 เด็กหญิงกฤติยา  ลีลากุลธนิต แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

38 นางสาวพชัราภรณ์  ลีลากุลธนิต แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

39 เด็กหญิงพรสุรี  เสือพงษ์ แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

40 นายรณกฤต  นนทสาร แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

41 นายศุภสิน  เหล่ียมสุวรรณ์ แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

42 เด็กชายซีรัชวชั เอ่ืยมประไพ แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

43 นายธนภทัร หวง แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

44 เด็กหญิงธนชัพร อ่ิมละมยั แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

45 เด็กชายศิริพงศ ์ จนัทะลุน แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

46 นายธนโชต  ค  าชา แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์
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