
No. รหัส             ช่ือ-สกุล ช้ัน  จุดรับ-ส่ง
1 02916 เด็กหญิงกชพรรณ  อุ่มค ำ ม.2/9 ร่ืนฤดี 3
2 02605 เด็กหญิงปริยำภรณ์  ฉตัรสกุลปัญญำ ม.3/11 แฟชัน่
3 03646 เด็กชำยธีรัช  สมัพนัธ์รัตน์ ม.1/9 แฟชัน่
4 02770 เด็กชำยสุวพชัร  บบัภำวนั ม.3/1 รับ รำมอินทรำ 117  ส่งแฟชัน่
5 03112 เด็กหญิงเบญญำภำ แสงสงัข์ ม.2/4 รำมอินทรำ 109
6 02969 เด็กชำยจิรภทัร  เชิงคีรี ม.2/2 หทยัรำษฎร์ 7
7 02472 เด็กชำยชำนนท ์ เตียตระกูล ม.3/7 รับ ม.นลินเรสเดน หทยัรำษ 
8 03114 เด็กชำยปฐวี  ฐิติธนำวิน ม.2/2 ม.นลินเรสซิเดนซ์
9 01642 นำงสำวสุธินี  ปิยะคง ม.5/5 เอ้ืออำทรหทยัรำษฎร์
10 02601 เด็กหญิงปรำชญำพร  เต็มไป ม.3/3 รำมอินทรำ 109
11 03334 นำยศุภวิชญ ์ พำโคกทม ม.5/2 รำมอินทรำ 109
12 02689 เด็กชำยมงักร  มงักรกิม ม.3/7 รำมอินทรำ 109
13 02724 เด็กชำยวิริทธ์ิพล   นำฏกระสูตร ม.3/5 หทยัรำษฏร์ 37
14 03200 เด็กชำยเมธำพฒัน์  สุดำศกัด์ิสิริกุล ม.2/7 ม.ภำวรินทร์ ระหวำ่งซ.7-9
15 02988 เด็กชำยชำกรณ์  ตั้งประดิษฐ์ชยั ม.2/9  ตลำดหทยัมิตร 
16 03158 เด็กหญิงพชัรินทร์  ภำคบุญ ม.2/3 ตลำดหทยัมิตร
17 03220 เด็กหญิงวรวลญัช์  เน่ืองศรี ม.2//9 ตลำดหทยัมิตร
18 01671 นำยฆนำสินธุ์  เน่ืองศรี ม.5/3 ตลำดหทยัมิตร
19 02536 เด็กชำยธนดล  ปัญญำโชคอนนัท์ ม.3/4 ตลำดหทยัมิตร
20 03747 เด็กชำยภฤศธร  ชินอกัษร ม.1/2 ปำกทำงแยกถนนไทยรำมนั
21 03256 เด็กหญิงสำวิตรี ศุกรเศษ ม.2/1 รพ.นพรัตน์
22 02406 เด็กชำยกริชญ ์   นนทโชติ ม.3/2 รพ.นพรัตน์
23 02913 เด็กหญิงกชกร  ค  ำสีแกว้ ม.2/10 หทยัรำษฎร์ 39
24 02626 เด็กหญิงเปมิกำ  เงินสุวรรณ ม.3/5 หทยัรำษฏร์  15
25 02844 นำงสำวปณิตตรำ  ผลเพียร ม.6/5 หทยัรำษฏร์ 4
26 03237 เด็กหญิงศตนนัท ์ ตนพยอม ม.2/11 ม.ร่ืนฤดuั3  25-27
27 02139 นำยภูริช  ปำนทุ่ง ม.4/1 ม.ร่ืนฤดuั3  25-28
28 02630 เด็กหญิงพรชนิตว ์ เน่ืองสมศรี ม.3/4 ม.รำชพฤกษ์
29 03048 เด็กชำยธนกฤต  นนัทวิจิตรำภรณ์ ม.2/4 RK
30 02148 เด็กชำยยศพนธ์  โพธ์ิทอง ม.4/4 RK หทยัรำษฎร์ (ขำกลบั)
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31 03706 เด็กหญิงพรชณก  สินธุ์โสภำ  ม.1/2 หทยัรำษฏณ์ ซอย 9 
32 02027 นำงสำวนวพรรษ  เกตุโกมุท ม.4/4 หทยัรำษฏร์ 7 
33 01556 นำยภวตั  เหมองักูล ม.5/3 หทยัรำษฎร์  7
34 02672 เด็กชำยภภทัรพงษ ์ เวฬุมำศ ม.3/4 หทยัรำษฎร์ 33
35 02535 เด็กหญิงทิพยรั์ตน์  ศุภโชติไพศำล ม.3/10 หทยัรำษรฎร์ 37
36 03265 เด็กหญิงสุดำทิพย ์ ศุภโชติไพศำล ม.2//8 ทหยัรำษฎร์ 37
37 03124 เด็กหญิงปัณฑำรีย ์ปิรยะวรำภรณ์ ม.2/1 หทยัรำษฎ ์15
38 02389 นำย.ธีธชั  ถ่ินศรี ม.5/2 หทยัรำษฎร์ 4
39 01908 นำยจีรทีปต ์ ถ่ินศรี ม.4/3  หทยัรำษฎร์ 4
40 02555 เด็กหญิงธญัชนก เปำะทองค ำ ม.3/9 หทยัรำษฏณ์  39 
41 03618 เด็กชำยธนวฒัน์  เสนอใจ ม.1/6 ซ.สุวินทวงค ์ซ.1 รง.กระเบ้ือง
42 01906 นำงสำวจิณห์ระพีร์  เวชสิทธ์ ม.4/4 รับป้ัมเอสโ  ส่ง บ๊ิกซีสุวินท
43 02593 เด็กหญิงปพิชญำ  อศัวบ ำรุงกุล ม.3/3  ข้ึย KFC  ลงตลำดมีน
44 03190 เด็กชำยภำคิน หม่ืนใจ ม.2/6 KFC
45 03894 เด็กหญิงไอริสชยำ  ปุณณพรกรวงศ์ ม.1/5 KFC
46 03221 เด็กชำยวรสรณ์ แป้นออ้ย ม.2/7 KFC
47 03643 เด็กชำยธีร์วรำ  เก้ือแกว้ ม.1/6 KFC
48 03804 เด็กหญิงศยำธร  สินทรัพย์ ม..1/5 KFC
49 03319 นำงสำวพรศิริ  ศรีสมบูญ ม.5/2 KFC
50 03673 เด็กหญิง ปภำวรินท ์ อ่อยปุย ม.1/6 แฟชัน่
51 03887 เด็กหญิงอิสรี  แสงตอก ม.1/8 ม.ร่ืนฤดี 3


