
No. รหัส             ช่ือ-สกุล ช้ัน  จุดรับ-ส่ง
1 02792 เด็กชายอสัสชิ  หอสุวรรณศกัด์ิ ม.3/2 รร.ศรีพฤฑา  (เชา้)
2 03404 เด็กหญิงอุไรรัตน์  คลงัทอง ม.2/2 รร.ศรีพฤฑา
3 02798 เด็กหญิงอิสริญา  กุลธนาวฒัน์ ม.3/2 รร.ศรีพฤฑา
4 01615 นายวิชากร  มีนะโยธิน ม.5/2 กรุงเทพกรีฑา 7
5 02923 เด็กชายกฤฒา นวมจริต ม.2/7 กรุงเทพกรีฑา ซ.7
6 03300 นายกฤฒิ  นวมจริต ม.5/7 กรุงเทพกรีฑา ซ.7
7 03845 เด็กชายสุธีเดช  ผิวทองดี ม.1/3 ตรงขา้มสนามยนิูลิเวอร์
8 03049 เด็กชายธนดล แซ่เตียว ม.2/5 ตรงขา้มสนามยนิูลิเวอร์
9 02746 เด็กชายสรวิชญ ์ วิมลแกว้ ม.3/2 ม.อยูส่บาย กรุงเทฑกรีฑา 39
10 01193 นางสาวปุญยวีร์ สุดตา ม.6/2 แยกล าสาลี
11 02418 เด็กหญิงกญัวลัลภ ์ ดุริยะบรรเลง ม.3/10 ราม 178
12 03401 เด็กหญิงอชิรญา มูลงาม ม.2/1 บ๊ิกซีบา้นมา้
13 03050 เด็กชายธนภทัร์ จุติมา ม.2/6 รามค าแหง 150
14 02729 เด็กชายศตวรรษ  ป่ินสุวรรณ ม.3/2 รามค าแหง 174
15 03393 เด็กหญิงโยเดีย ผลทวี ม.2/6 ธนาคารกสิกร 151ซ.ราม140
16 02161 นายลภสั  เจริญพงษ์ ม.4/1 รามค าแหงราม 151 
17 02744 เด็กหญิงศุภสัรา  โชติสุวรรณ์ ม.3/11 รามค าแหง 118 ม.พฤษชาติ

18 01971 นายดนยัวฒัน์  ปีตภทัรวิบูลย์ ม.4/3 พาซีโอร้าม
19 02607 เด็กหญิงปวรา  คะถานะภาโล ม.3/2 บ๊ิกซีเคหะราม
20 03205 เด็กชายร่มธรรม  แท่นแกว้ ม.2/8 บ๊ิกซีเคหะราม
21 02229 นางสาวอชิรญา  จัน่มา ม.4/4 บ๊ิกซีเคหะราม
22 03151 เด็กหญิงพรรณนารา คณัทณัษ์ ม.2/4 บ๊ิกซีเคหะราม
23 02586 เด็กหญิงบุณยวีร์  บวัชุม ม.3/7 บ๊ิกซี เคหะราม
24 03341 นางสาวธญัญารัตน์  ชยัสิทธ์ิศกัด์ิ ม.5/3 บ๊ิกซีเคหะราม
25 03843 เด็กหญิงสุณฎัฐา  ประกอบกิจ ม.1/5 บ๊ิกซีเคหะราม
26 02922 เด็กชายกรวชัร์ สุทธิประภา ม.2/5 บ๊ิกซีเคหะราม
27 03392 เด็กหญิงเยาวเรศ  ชยเสนา ม.2/3 บ๊ิกซีเคหะราม
28 03252 เด็กชายสรวิศ แจ่มจนัทรา ม.2/6 โลตสั /ม.รินทอง
29 01494 นางสาวนภสัวรรณ  แจ่มจนัทรา ม.5/2 โลตสั /ม.รินทอง
30 03022 เด็กชายณฐัพล ยศสุวรรณ์ ม.2/3 โลตสั /ม.รินทอง
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31 01563 นางสาวภทัรพิมล  บรรจงปรุ ม.5/3 โลตสั / ม.รินทอง
32 03308 นายชาญวิทย ์ ก าลงังาม ม.5/7 โลตสั ม.รินทอง เชา้
33 02589 เด็กชายปคุณา  วิวฒัน์ ม.3/3 ม.รินทร์ทอง  ขากลบั
34 03123 เด็กชายปัญญาพล   มณฑาทอง ม.2/6 ราม 195
35 03339 นายอลิฟฟ์  หดัโดย ม.5/1 ม.พาคร์เวย์
36 01434 นางสาวณลญา  เชียงใหม่ ม.5/1 วดับ าเพญ็ใต้
37 03701 เด็กชายพงศศ์รัณ  บุญกวา้ง ม.1/6 วดับางเพง็ใต ้ 
38 03189 เด็กชายภทัรบดี  เจตะสานนท์ ม.2/7 รับวดับ าเพญ็ใต ้ส่ง ราม 164
39 03094 เด็กหญิงนนัทน์ภสั  ติยะปัญจนิตย์ ม.2/8 รับวดับ าเพญ็ใต ้ส่ง ราม 164
40 01819 นางสาวมนทกานต ์  รัตนเถรา ม.6/1 วดับ าเพญ็ใต้
41 02813 นางสาวจณิสตา  วงษท์น ม.6/6 วดับางเพง็ใต ้ เชา้
42 03548 เด็กชายฐิติโชค    ช่วยเทศ ม.1/7 ตรงขา้มรามคค าแหง 170
43 03616 เด็กชายธนบดี  ม่วงนุ่ม ม.1/3 ป้ัมเซลล ์ราม 189
44 03839 เด็กหญิงสิริยากร  สุขส าราญ ม.1/1 คอนโด the live  ถดัจุดสวนสน
45 02472 เด็กชายชานนท ์ เตียตระกูล ม.3/7  ม.ร่ืนฤดี  ขากลบั


