
No. เลขประจ ำตัว             ช่ือ-สกุล ช้ัน  จุดรับ-ส่ง
1 01553 นายภควรรวธก ์ โลหะมาศ ม.5/2 พณิชยการบางนา
2 01165 นายเทพกวิน  สุนทรช่ืน ม.6/1  พณิชยการบางนา  
3 01180 นายอติกานต ์ ศิรินรกุล ม.6/1 เซ็นทรัลบางนา
4 01288 นางสาวสิตานนั  ลีลาสกุลชยั ม.6/3 พณิชยการบางนา
5 01199 นางสาวสุวิชญา  อินทรียว์งศ์ ม.6/1 ร.พไทยนครินทร์
6 01500 นางสาวนทัธมน  คมัภีริชยา ม.5/2 รพ.ไทยนครินทร์
7 02362 เด็กหญิงพลิมา  ปาละสมิทธ์ิ ม.4/3 ร.พไทยนครินทร์
8 02497 เด็กหญิงณฐวลญัช์  กายนนัท์ ม.3/10 เซ็นทรัลบางนา
9 02468 เด็กชายชศกร  อุนาตุโล ม.3/2 เซ็นทรัลบางนา
10 02827 นางสาวณฐัธนพร  นิลพยคัฆ ์ ม.6/6 เซ็นทรัลบางนา
11 02629 เด็กชายพยงุกูล  ชนะปทิน ม.3/6 เซ็นทรัลบางนา   ขากลบั
12 01301 นายธนกฤต  วราภกัด์ิ ม.6/3 พาราไดซ์
13 03371 เด็กหฺญิงณฐัชยา  นิภาธรวงษ์ ม.2/1 พาราไดซ์
14 03373 เด็กหญิงณิชากร  นิภาธรวงษ์ ม.2/4 พาราไดซ์
15 02789 เด็กชายอคัรวินท ์ เขียวหวาน ม.3/4 พาราไดซ์
16 02504 เด็กหญิงฌชัชา  สุขรักขินี ม.3/2 ซีคอน
17 02414 เด็กชายกอ้งภพ  วฒันาวิโส ม.3/11 ซีคอน
18 03044 เด็กชายธนกฤต สุขรักขินี ม.2/4 ซีคอน
19 01245 นางสาวอรณิชชา  มัน่ศกัด่ิ ม.6/2 ซีคอน
20 01256 นายรชต  ภูธรศรี ม.6/3 ข้ึน เซ็นทรัล  ลงซีคอน
21 03651 เด็กชายนรพฒัน์  เริงจกัร ม.1/10 หนา้สวนหลวงร.9
22 01235 นางสาวนวพร  โล่วีรวฒิุ ม.6/4 บ๊ิกซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 
23 02436 เด็กหญิงเขมิกา  จูประเสริฐ ม.3/1 บ๊ิกซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 
24 02508 เด็กหญิงณฐักมล  สูนประหตัถ์ ม.3/1 บ๊ิกซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 
25 02419 เด็กชายกณัตภณ  ชินะโปดก  ม.3/3 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 14 เชา้
26 01185 นางสาวชญานิศ  ชินะโปดก ม.6/6 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 14 เชา้
27 02771 เด็กหญิงสุวิกรานต ์ เหลาธิ ม.3/5 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 62
28 02507 เด็กหญิงณฏัฐิกา  กาพยเ์กิด ม.3/1 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 62
29 03386 เด็กหญิงฟัตตานะฮ ์ออสนัตินุตสกุล ม.2/2 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 62
30 02816 นางสาวจิรัชญา  ต  าราเรียง ม.6/1 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72
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31 02769 เด็กหญิงสุริยวิ์ภา  พรหมพิทกัษ์ ม.3/2 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72
32 02544 เด็กชายตฤบดี  จนัทะรัตน์ ม.3/9 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72
33 03013 เด็กหญิงณฐักุล ดีศรี ม.2/3 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.  72
34 02373 นายวิชชากร  เพียรธญัญากรณ์  ม.4/5 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.  72
35 03486 เด็กหญิงกญัญาวีร์  กนัเกศ ม.1/1 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.  72
36 01859 เด็กชายกฤตชัญ ์ ชยัประกิจ ม.4/1 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.  72
37 02088 นางสาวพลอยเพชร  อคัราช ม.4/1 เฉลิมพระเกียติ ร.9 ซ. 72
38 03391 เด็กชายภูริต  สมสุขเจริญ ม.2/6 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.53
39 01595 นางสาวรินรสา  นอ้ยกลาง ม.5/5 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 70
40 03859 เด็กหญิงหริณยา  อินตนั ม.1/2 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 70
41 02730 เด็กหญิงศรีสุภคั  สุรามิตร ม.3/4 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 83
42 03030 เด็กหญิงณิชาภา ปานลกัษณ์ ม.2/1 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 45
43 02084 เด็กชายพรพิพฒัน์  ลลิตวิภาส ม.4/2 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 48 
44 01293 นางสาวอุรุณี  ไชยมนตรี ม.6/1 ส านกังานเขตประเวศ
45 01196 นางสาวสิริยากร  สุดโส ม.6/1 ส านกังานเขตประเวศ
46 01160 นายกิตติเดช  แดนสมิทธ์ิ ม.6/6 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 17
47 01254 นายพิชญากร  เกศจิระไพศาล ม.6/3 เฉลียมพระเกียรติ ร.9 ซ. 63
48 01163 นายจิราวฒัน์  ศรีลมูล ม.6/4 ตลาดราชพฤกษ์
49 01961 เด็กหญิงณฐันนัท ์ สุขแจ่ม ม.4/3 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72


