
No. รหัส             ช่ือ-สกุล ช้ัน  จุดรับ-ส่ง
1 01228 นางสาวกรกนก  เกตุแกว้ ม.6/4 ป่าในกรุง
2 03359 เด็กหญิงสิริกร  เกตุแกว้ ม.2/9 ป่าในกรุง
3 02833 นางสาวณิชา  ปล้ืมไธสง ม.6/4 ป่าในกรุง
4 02020 เด็กหญิงนิตา  ปล้ืมไธสง ม.4/4 ป่าในกรุง
5 03579 เด็กหญิงณฐัชยา ปล้ืมไธสง ม.1/10 ป่าในกรุง
6 01198 นางสาวสุนนัทา  หมัน่พิมาย ม.6/4 ป่าในกรุง
7 02103 เด็กหญิงพิชาภา  ค  าป้อง ม.4/1 ป่าในกรุง
8 01966 เด็กหญิงณฐัวลญัซ ์ มากจนัทร์ ม.4/1 ป่าในกรุง
9 02776 เด็กชายอธิพชัร์  สงัขวิสิทธ์ิ ม.3/5 ม.ภทัรา 
10 03212 เด็กหญิงรินรดา ชลอธรรม ม.2/5 ม.ภทัรา
11 03131 เด็กชายปาณชยั  จนัทร์แกว้ ม.2/9 ม.ภทัรา 
12 03650 เด็กหญิงนภาวดี  บุญประเสริฐ ม.1/6 ซอยโรงถ่าน
13 03483 เด็กชายกอบกฤต  ชยันิธิศุภกร  ม.1/1 ซอยโรงถ่าน
14 02053 นายปภงักร  สุวรรณอ าไพ ม.4/3 ม.ชวนช่ืน สุขาภิบาล 2
15 02458 เด็กหญิงชญาน์นนัท ์จูสวสัด์ิ ม.3/3 ม.ชวนช่ืน สุขาภิบาล 2
16 02231 นายอติชาติ    ส าเร็จกิจ ม.4/5 ม.ชวนช่ืน สุขาภิบาล 2

17 03267 เด็กหญิงโสภิษฐ์รดา แบนนอ้ย ม.2/2 ร่มเกลา้1 ซ.1ปากซอยพฒันาชนบท 4
18 03659 เด็กชายนิติธร   โคทอง ม.1/5 ม.ศุภาลยั พฒันาชนบท 3
19 02802 เด็กหญิงเอวิรา  โสพนัธุ์ ม.3/2 พฒันาชนบท3
20 02531 เด็กชายติณณภทัร์   สตัยา ม.3/10 พฒันาชนบท 3
21 03219 เด็กหญิงวรรคณางค ์ แสงฉาย ม.2/6 ตลาดเกรียงไกร
22 02503 เด็กหญิงณฤทยั  นาคะสถิตย์ ม.3/1 ตลาดเกียงไกร
23 02486 เด็กหญิงฐานิดา  บวัทอง ม.3/3 ตลาดเกียงไกร
24 02941 เด็กชายกนัตวฒัน์  สิทธิ ม.2/5 ตลาดเกรียงไกร
25 02449 เด็กชายจิรภทัร  อนุชน ม.3/6 ม.ศุภาลยัร่มเกลา้ 
26 03550 เด็กชายฐิติพงศ ์  กล่ินสุข ม.1/7 เคหะร่มเกลา้ 50
27 02765 เด็กหญิงสุประวีณ์  อนงครั์กษกิ์จ ม.3/1 เคหะร่มเกลา้ 20
28 03000 เด็กหญิงฐิตาภา  มีอุไร ม.2/1 ตลาดบวร
29 02667 เด็กชายพทุธิธรรม ์ ฉ่ินเจริญ ม.3/5 ตลาดบวร 
30 02542 เด็กชายธนภทัร  ศรีวรรณภูมิ ม.3/6 ป่ายรถเมยป้ั์มบางจาก
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31 03186 เด็กชายภณชา ศรีษะเกตุ ม.2/3 สน.ร่มเกลา้
32 02925 เด็กชายกฤตวิทย ์ประทุมศรี ม.2/1 สน.ร่มเกลา้
33 03229 เด็กหญิงวธิตา  ป้องแกว้ ม.2/6 เคหะร่มเกลา้ ซอย 15
34 03695 เด็กหญิงเปรมสินี  ตามนั ม.1/5 เคหะร่มเกลา้ ซอย 15
35 02669 เด็กหญิงแพรวพิมพ ์ ธีรติกุลนนัทน์ ม.3/4 ป้ัมบางจากเคหะร่มเกลา้ 24
36 02492 เด็กชายณกฤศ  ลมูลพงษ์ ม.3/4 ร่มเกลา้ 12
37 03806 เด็กหญิงศรัญยพ์ร   สวสัด์ินที ม.1/3 ร่มเกลา้ 12
38 02127 เด็กชายภทัรกร  ขะพินิจ ม.4/5 ร่มเกลา้ 12
39 02621 เด็กชายปิยภูมิ  นาดี ม.3/4 เคหะร่มเกลา้ 6  
40 03137 เด็กหญิงปุญชรัสม์ิ ชูเกียรติตระกูล ม.2/3 ร่มเกลา้ 6/1
41 03692 เด็กชายปีติภทัร  ชูเกียรติตระกูล ม.1/5 ร่มเกลา้ 6/1
42 02613 เด็กหญิงปาณิสรา  โกธญั ม.3/3  ร่มเกลา้ 6/1 
43 03035 เด็กชายติณณ์ทพัพ ์สุขสวสัด์ิ ม.2/5 รับ อาคารพาณิชย1์94(139/99)
44 02863 นางสาวมนสันนัท ์ เบญจกาญจน์ ม.6/2 ม.ปรีชา
45 01427 นางสาวฐิติยาภรณ์  ศรีสุนทร ม.5/1 ร่มเกลา้ 16(ซอยมสัยดิอตัตกัวา)
46 03717 เด็กหญิงพอเพียง  เชษฐา ม.1/3 ป่ายรถเมยอี์ซูซุ
47 02462 เด็กชายชนายทุธ  อยูลื่อ ม.3/6 ตลาดบวร เยน็


