
No. รหัส             ช่ือ-สกุล ช้ัน  จุดรับ-ส่ง
1 02763 เด็กหญิงสุนิสา  จ  าเริญทิศ ม.3/4 สุเหร่าซีรอ 
2 02901 นางสาวมรกต  แผ่นทอง ม.6/3 สุเหร่าซีรอ 
3 01280 นางสาวพชัรพร  กุลเพชรชนก ม.6/3 ม.การ์เดน้ทส์วีท
4 02949 เด็กหญิงกานนภสั  ฟ้าเลิศ ม.2/9 ม.การ์เดน้ทส์วีท
5 01861 เด็กชายกฤษฏ ์ ฟ้าเลิศ ม.4/8 ม.การด์เดน้สวีท
6 03397 เด็กชายวสุกุล  ภาคากรณ์สกุล ม.2/7 ม.การ์เดน้ทส์วีท
7 02857 นางสาวพิมพิปสร  ไมตรีจิตต์ ม.6/5 ม.การ์เดน้ทส์วีท เชา้
8 02450 เด็กหญิงจิราพชัร  คงธนสมุทร ม.3/6 ม.ศิรินเทพ  9
9 02368 นายภูริพ  ฒน์  ธรรมนาม ม.4/3 ม.ศิรินเทพ  9
10 02467 เด็กชายชวิศกร  ขนัสุวรรณา ม.3/2 แยกแวกซ่ี
11 02719 เด็กหญิงวนัวิษา  บุญยงั ม.3/3 แยกแวกซ่ี
12 03018 เด็กหญิงณฐัณิชาช์  นิยมญาติ ม.2/11 ม.นลินวิลลื 3
13 02678 เด็กชายภทัร  ผลถวิล ม.3/11 ม.พฤกษาวิลล์
14 02099 นางสาวพิชชาพร  แกว้ประจบ ม.4/3 ม.พฤษาวิลล ์
15 03045 เด็กชายธนกฤต  แยม้ทุ่ง ม.2/7 บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้
16 02592 เด็กหญิงปพิชญา  สีหาชยั ม.3/1 บ๊ิกซี เคหะร่มเกลา้
17 03173 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ถนอมวงศ์ ม.2/2 บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้
18 01392 นายจงฮยอน คิม ม.5/4 บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้
19 03017 เด็กหญิงณฐัณิชา   จนัทฮาด ม.2/2 บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้
20 02927 เด็กชายกฤตินศ ์ จนัทวงศ์ ม.2/4 บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้
21 03580 เด็กหญิงณฐัชวลั  เกียรติสิริ ม.1/5 บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้
22 02713 เด็กหญิงมลนธั  เก้ือศกัด์ิชยักุล ม.3/3 บ๊ิกซี เคหะร่มเกลา้
23 03666 เด็กหญิงเนตรนภา  ผาสุข ม.1/5 บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้
24 03518 เด็กหญิงจิรัชญา  ตะโน ม.1/6 เคหะร่มเหลา้ 64
25 03610 เด็กชายธนวฒัน์  นรัญจพนัธ์ ม.1/6 เคหะร่มเกลา้ 64
26 02407 เด็กชายกฤตานนท ์ เยมรัมย ์ ม.3/10 เคหะร่มเหลา้ 64
27 02405 เด็กหญิงกรวรรณ  จนัทร์สุขเจริญจินดา ม.3/8 เคหะร่มเกลา้ 64
28 03206 เด็กชายรวิภทัร แกว้โกต ม.2/6 เคหะร่มเกลา้ 64
29 01436 นางสาวณชัชา ไตรยางค ์ ม.5/3 เคหะร่มเกลา้ 64
30 01456 นายต่อพงศ ์  คุม้ภยั ม.5/4 เคหะร่มเกลา้ 64
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31 02784 เด็กหญิงอรไพลิน  ฟักโต ม.3/3 เคหะร่มเกลา้ 64
32 03087 เด็กชายธีรัช  สืบสมาน ม.2/7 เคหะร่มเกลา้ 64
33 03141 เด็กชายปุณณสิน  วิพฒัน์ครุฑ ม.2/6 เคหะร่มเกลา้ 64
34 01504 นายนิพฒัน์พนธ์  แพทยก์ุล ม.5/5 เคหะร่มเกลา้ 64
35 03465 เด็กหญิงกมลพรรณ  ขนัทะสีมา ม.1/5 เคหะร่มเกลา้ 64
36 03567 เด็กหญิงณภสักมล  กอ้นค า  ม.1/5 เคหหะร่มเกลา้ 64
37 03724 เด็กหญิงพิชชานนัท ์ แกว้ยศกุล ม.1/5 เคหหะร่มเกลา้ 64
38 02841 นางสาวนิสรีน  เผ่าอ  าไพ ม.6/1 ราฎร์พฒันา 27
39 02242 นางสาวอร่ามลกัษณ์  สุขเกษม ม.4/5 พนูสิน 1
40 01425 นางสาวญานิศา  ขนัสิงห์ ม.5/4 พนูสิน 1
41 03474 เด็กชายกฤศพงศกรณ์  พิมลพชัร์ ม.1/8 ม.พนูสินธานี 2
42 02070 นางสาวปัณทิตา  จอ้ยลี ม.4/6 ม.พนูสิน 3
43 02564 เด็กหญิงนภกมล  สิกนนท์ ม.3/9 ม.นลินวิลล ์5
44 02417 เด็กหญิงกญัญาณฐั  สุวิทยะศิริ ม.3/2 เคหะร่มเกลา้ 39
45 03812 เด็กาหญิงศิริกร  ใจเยน็ ม.1/4 เคหะร่มเกลา้
46 01958 นางสาวณฐัญดา  เอ้ือตระกูลวิทย์ ม.4/2 ราษฎร์พฒันา 23-25
47 03605 เด็กชายทยตุศร  เอ้ือตระกูลวิทย์ ม.1/2 ราษฎร์พฒันา 23-26


