
No. รหัส             ช่ือ-สกุล ช้ัน  จุดรับ-ส่ง

1 01269 นางสาวญาณวดี  แพทยจิ์นดา ม.6/3 ม.เสรี
2 03375 เด็กหญิงธญัวรรณ  คลา้ยคลึง ม.2/1 ม.เสรี
3 03881 เด็กชายอาณกร  คลา้ยคลึง ม.1/1 ม.เสรี
4 02931 เด็กชายกษิดิศ บวัแพ ม.2/4 ม.เสรี
5 01159 นายกษิติ  ค  าคง ม.6/1 ม.เสรี
6 01247 นางสาวอริสา  มินตรี ม.6/3 ม.เสรี
7 02879 นางสาวศศิธร  พรมโนภาส ม.6/1 ม.เสรี
8 02540 เด็กชายธนภพ   เอ่ียมสายบวั ม.3/11 ม.เสรี
9 01588 นางสาวรติมา ไชยเทศ ม.5/4 ม.เสรี
10 01599 นายวงศว์ริศ  เบญจริยาภรณ์ ม.5/7 ม.เสรี
11 03149 เด็กหญิงพรนภสั วีระวฒันะ ม.2/2 ม.เสรี
12 01647 นายอชิรวิทญ ์ ชาวหนองหิน ม.5/4 ม.เสรี
13 03648 เด็กหญิงนธนนั  หงสะวดี ม.1/5 ม.เสรี
14 02135 นายภาวสุ  เมฆโพธ์ิ ม.4/1 ม.เสรี
15 02247 นายอฑัฒ ์ ศิริมัน่ ม.4/7 ม.เสรี
16 02636 เด็กชายพสิษฐ์  สวสัด์ิธนกิจ ม.3/3 อ่อนนุช 57
17 01197 นางสาวสิริยากร  ทรงศิริ ม.6/4 อ่อนนุช 57
18 01164 นายณฐันนัท ์ จนัทร์ข  า ม.6/2 อ่อนนุช 57
19 02606 เด็กชายปรียวฒิุ  มาลยั ม.3/7 อ่อนนุช 80
20 03676 เด็กหญิงปรีญธิดา  มาลยั ม.1/1 อ่อนนุช 80
21 02896 เด็กชายรุ่งรุจ  สมจินตนา ม.3/4 อ่อนนุช 80
22 02400 เด็กชายกตญัญว์ฒัน์  ธงสินวาที ม.3/5 อ่อนนุช 65
23 01665 เด็กหญิงอิศราภรณ์  ชิณวงศ์ ม.5/1 อ่อนนุช 65
24 02793 เด็กหญิงอารดา  กรบ ารุง ม.3/3 อ่อนนุช 65
25 02359 นางสาวธนกมณ  ส่งเสริม ม.4/4 อ่อนนุช 65
26 01219 นายปียะ  มีทิศ  ม.6/2 อ่อนนุช 65
27 02583 เด็กหญิงนิตยร์ดี  รักษบ์  ารุง ม.3/1 อ่อนนุช 59/1 (ม.ชมเดือน)
28 02466 เด็กชายชวลัวิทย ์ สุวรรณเป่ียม ม.3/3 รับ อ่อนนุช 55/1  ส่ง ตอภ.
29 01315 นายอภิวฒิุ  สิงห์หาไชย ม.6/3 อ่อนนุช 55/1
30 01271 นางสาวธิญาดา  นพวงษ์ ม.6/3 อ่อนนุช 63
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31 03848 เด็กหญิงสุพิชชา   ดาไชย ม.1/5 อ่อนนุช 88/3
32 01903 นายจกัรเพชร  แสงเงิน ม.4/7 อ่อนนุช 84
33 01306 นายภูวดล  ทองภู ม.6/4 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์
34 01265 นางสาวกฤติยา  ลีลากุลธนิต ม.6/3 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์
35 02188 นายเวชพิสิฐพล  ลานลกัษณ์ ม.4/7 แยกประเวศ  ร.ร.ศุภกรณ์
36 01221 นายรณกฤต  นนทะสาร ม.6/4 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์
37 03547 เด็กหญิงฐิติกลัยา  ปัททุม ม.1/7 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์
38 01468 นายธนโชติ  ค  าชา ม.5/5 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์
39 02476 เด็กชายชุณห์    เขมวิรัตน์ ม.3/11 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์
40 03055 เด็กหญิงธนชัพร อ่ิมละมยั ม.2/1 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์
41 03399 เด็กชายศิริพงศ ์ จนัทะลุน ม.2/4 แยกประเวศ  ร.ร.ศุภกรณ์
42 02355 นายธนภทัร หวง ม.5/2 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์ เชา้
43 02456 เด็กหญิงชญาดา  ช่ืนสมบติั ม.3/5 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์
44 01303 นายธีรภทัร  เถ่ือนปาน ม.6/3 ไปรษณีย ์(สาขาอ่อนนุช)
45 01192 นางสาวธนัยพร  กนกวฒันาวรรณ ม.6/1 ไปรษณีย ์(สาขาอ่อนนุช)
46 01217 นายนรุตม ์ สรีดอกจนัทร์ ม.6/2 ไปรษณีย ์(สาขาอ่อนนุช)
47 01628 นายศิลา  จรูญวิทยา ม.5/1 อ่อนนุช 49
48 01253 นายธนทั  มาตราช ม.6/3 อ่อนนุช 53
49 03372 เด็กหญิงณฐันนัท ์ ประเสริฐแสง ม.2/4 อ่อนนุช 53
50 01585 นายรชฎะ  พิมทรัพยศิ์ริ ม.5/6 ม.เสรี
51 01279 เด็กหญิงพรสุรีย ์  เสือพงษ์ ม.6/4 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์


