
No. รหัส             ช่ือ-สกุล ช้ัน  จุดรับ-ส่ง
1 01396 นายจิรฑภูมิ  ดอยค าไพร ม.5/1 ขนส่งพิน้ท่ี 4
2 02918 เด็กหญิงกมลพร   สวสัดิผล ม.2/1 ล าผกัชี /สารศารตร่์มเกลา้
3 03251 เด็กชายศรณ์สิริ  วอ่งไววฒันกุล ม.2/5 ตลาดล าผกัชี
4 02519 เด็กชายณฐัพล  ธนะปัด ม.3/7 ตลาดล าผกัชี
5 02547 เด็กหญิงธนชัพร  อาจวิชยั ม.3/1 เช่ือมสมัพนัธ์ 23 
6 02513 เด็กชายณฐัญพล  ค  าเวียงจนัทร์ ม.3/6 แยกล าหิน ขากลบั
7 03862 เด็กชายวีรวิชญ ์ เสรีวฒันกวิน ม.1/1 ตลาดล าอีร๋ัว
8 02779 เด็กชายอนพชั  ศรีธิบุตร  ม.3/5 ตลาดล าอีร๋ัว
9 03160 เด็กหญิงพาขวญั  สมนัเลาะ ม.2/1 ซ.ราษฎอุ์ทิศ 68/4  (ขากลบั)
10 03324 นางสาวภาวิตรา  นิลขาว ม.5/7 เช่ือมสมัพนัธ์ 4 เชา้
11 02633 เด็กชายพรรธน์ปกรณ์  แกว้ค  า ม.3/7 ราษฎร์อุทิศ 54 (คูข้วา)
12 02717 เด็กหญิงวรินทร  กรัณยโสภณ ม.3/2 ราษฎร์อุทิศ 54 (คูข้วา)
13 02585 เด็กหญิงบณัฑิตา  ทองสนธิ ม.3/1 ราษฎร์อุทิศ  38
14 02650 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เทพมงคล ม.3/3 เช่ือมสมัพนัธ์ 13 
15 02952 เด็กหญิงกุลจิรา สมมุง้ ม.2/3 เช่ือมสมัพนัธ1์3
16 03072 เด็กหญิงธญัยช์นก สมปาง ม.2/3 เช่ือมสมัพนัธ์13 กลบั11วนารม
17 02399 เด็กหญิงกณิศา พิพฒัน์ธรรมพร ม.3/8 นนัทวนั 10 เลียบวารี
18 02562 เด็กชายธนภทัร  เอียดแกว้ ม.3/9 เลียบวารี 59
19 02742 เด็กชายศุภชยั  พรมพิลา ม.3/8 บ๊ิกซีหนองจอก 
20 02740 เด็กหญิงศุทธหทยั  จิตรมัน่ ม.3/2 บ๊ิกซีหนองจอก
21 02674 เด็กหญิงภวิสรัศม์ิ  ปาทองหลาง ม.3/4 บ๊ิกซีหนองจอก
22 02881 นางสาวสินลัรนีย ์ ปาทองหลาง ม.6/2 บ๊ิกซีหนองจอก
23 03535 เด็กหญิงชวรินทร์  อาชวกุล ม.1/8 บ๊ิกซีหนองจอก เชา้
24 02662 เด็กหญิงพิรสา    ชูชีพ ม.3/9 บ๊ิกซีหนองจอก  (ตอนเชา้)
25 02695 เด็กชายรวิกร  สุดรักษ์ ม.3/10 แยกหนองจอก
26 02132 นางสาวภทัราภรณ์  โล่ห์สถาพรพิพิธ ม.4/2 แยกหนองจอก
27 02451 เด็กชายจิราย ุ จนัทร์เกษ ม.3/7 แยกหนองจอก
28 01930 นาวสาวชนิตา   จนัทร์เกษ ม.4/4 แยกหนองจอก
29 03116 เด็กหญิงปนสัยา  เล็มบารอฮีม ม.2//10 ราษฎร์อุทิศ 27/5
30 02987 เด็กชายชโยดม  กอพจญ ม.2/7 ม.ภคัภิรมย์
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31 01399 นายจีณานนท ์ ทวีธนวิชญ์ ม.5/1 ม.ภกัภิรมย์
32 01433 นางสาวณภทัร  ศรีอกัษร ม.5/5 ม.พฤษา หนองจอก
33 01842 นางสาวชญาดา  สงัขพนัธ์ ม.6/1 นนัทวนั 5
34 02743 เด็กชายศุภวิชย ์ เสน่หา  ม.3/6 ม.วรารมภ ์ ราษฎร์อุทิศ 9
35 03564 เด็กหญิงณพชัญา  วารีวงค์ ม.1/3 ม.วรารมภ ์ ราษฎร์อุทิศ 9
36 02712 เด็กชายวรณิพิฐ  พานิชสุข ม.3/11 ม.จนัทร์บวัสวย
37 03718 เด็กชายพชัรดนยั  ถาวรเรือง ม.1/6 ศูนยฝึ์กล าไทร
38 03851 เด็กหญิงสุภาวดี  แกว้วงษศิ์ริ ม.1/5 ม.ฉตัรหลวง
39 03850 เด็กหญิงสุพิชญา   จนัทร์สวา่ง ม.1/3 ม.ฉตัรหลวง
40 03524 เด็กหญิงชดากรณ์  เศรษฐบุตร ม.1/3 ม.ราชพฤก์
41 02983 เด็กหญิงชนาภา  พรหมธิดา ม.2/1 ม.มีนบุรีการ์เดน้โอม
42 02058 นางสาวประภสัสร  มูฮ าหมดัอาลี ม.4/7 ราษฏร์อุทิศ 70


