
No. รหัส             ช่ือ-สกุล ช้ัน  จุดรับ-ส่ง
1 03318 นายพชร  จนัทรโชติ ม.5/1 ตลาดอ่อนนุช
2 01224 นายสิงหนาท  สิงห์ชาติ  ม.6/4 โชวรู์มโตโยตา้อ่อนนุช
3 03330 นางสาวรุจิรา คงสวสัด์ิ ม.5/5 อ่อนนุช 41
4 01457 นายตะวนั  แสงนนท์ ม.5/4 รับ อ่อนนุช 41  ส่ง 54
5 03805 เด็กชายศรัญยพงค ์ พงศส์วสัด์ิ ม.1/2 อ่อนนุช 46/1
6 01589 นายรัชชานนท ์ แป้นงาม ม.5/6 อ่อนนุช 46
7 03366 เด็กหญิงจิรัชญา  แป้นงาม ม.2/4 อ่อนนุช 46
8 01470 เด็กชายธนบดี  สุวรรณสิทธ์ิ ม.5/4 อ่อนนุช 39
9 03310 เด็กชายบูรพาเกียรติ สุดรัมย์ ม.2/6 อ่อนนุช 39

10 02377 นายสุวฒัน์  โตกะหุต ม.4/7 อ่อนนุช 39
11 03104 เด็กหญิงเนตรนภา อินทาพนัธ์ ม.2/5 อ่อนนุช 23
12 01277 นางสาวพรนภสั  เรืองปิยะเสรี ม.6/3 อ่อนนุช 35
13 03293 เด็กชายอิทธิกร นาคไกรสร ม.2/2 อ่อนนุช 27
14 02797 เด็กชายอิทธิพล  นาคไกรสร ม.3/4 อ่อนนุช 27
15 03400 เด็กชายหฎัฐกร  จนัทดี ม.2/4 ศรีนครินทร์ 40 
16 02625 เด็กหญิงเปมิกา  ตนัติสมัฤทธ์ิ ม.3/1 ข้ึน ศรีนครินทร์ 46/1 ลงซีคอน
17 02720 เด็กหญิงวิจิตรา อาศยับุญ ม.3/4 ศรีนครินทร์  24
18 03307 นางสาวชลิตา  โซ๊ะเอง ม.5/1 ตลาดเอ่ียมสมบติั
19 02873 นายวริศ  ดาราฉาย ม.6/1 ตลาดเอ่ียมสมบติั
20 02874 นางสาววริศรา  ดาราฉาย ม.6/1 ตลาดเอ่ียมสมบติั
21 01211 นายทรรศน์ธรรม  แมลงทบั ม.6/2 ศรีนครินทร์ 40 45
22 01243 นางสาวเลศชา  พลีบตัร ม.6/2 ศรีนครินทร์ 45
23 01202 นางสาวอชัฌิมา    น ามา ม.6/2 แยกพฒันาการ
24 03292 เด็กชายอารยะ  อริยะวงศ ์ ม.2/9 คอนโดแอร์ลิงค์
25 02899 เด็กชายอธิยตุ  วีระกุล ม.3/5 คอนโดแอร์ลิงค์
26 01408 นางสาวชนิสรา  มีชยั ม.5/5 แอร์ลิงคค์อนโด
27 03258 เด็กหญิงศรัณยพ์ร แสงศรี ม.2/1 ร่มเกลา้ 21/1
28 02795 เด็กหญิงอารียา  แซ่เอ้ียว ม.3/7 ร่มเกลา้ 19/2
29 03374 เด็กชายธนภูมิ  จนัทเสวต ม.2/6 รุ่งกิจ 9
30 01424 นางสาวญาณิศา  อินทรวิชา ม.5/5 ร่มเกลา้ 40
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31 03800 เด็กชายวีรยทุธ  ตูแ้กว้ ม.1/5 รุ่งกิจ 9
32 03492 เด็กชายกิตติพทัธ์  พากเพียร ม.1/1 ร่มเกลา้ 42
33 03405 เด็กหญิงตรีทิพยนิ์ภา  ส าอางศรี ม.2/5 รุ่งกิจ 5
34 03768 เด็กชายมนุเชษฐ์  เจริญยิง่ ม.1/3 ร่มเกลา้ 40
35 02975 เด็กชายจีรภทัร  แก่นจนัทน์ ม.2/3 ร่มเกลา้19/1
36 03348 เด็กชายจิรัฎฐ์  รัตนพิทกัษ์ ม.2/9 ร่มเกลา้ 19/1
37 03153 เด็กชายพรสวรรค ์เลิศวิไลศกัด์ิ ม.2/4 ร่มเกลา้ 28
38 03862 เด็กชายอดิภทัร  ศรีบรม ม.1/1 ร่มเกลา้ 36
39 01892 นางสาวกุลิสรา   เปรมประยรู ม.4/1 ร่มเกลา้ 36
40 03662 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุวรรณมณี ม.1/4 ร่มเกลา้ 32
41 03540 เด็กหญิงชิดชนก  โคตรกวา้ง ม.1/4 ร่มเกลา้ 32
42 02945 เด็กหญิงกลัยรัตน์ เวือนประโคน ม.2/1 ร่มเกลา้ 32
43 02190 นางสาวศศิวิมล  กาหลง ม.4/4 ร่มเกลา้ 28
44 02257 นายเอกพฒัน์  จนัทร์แกว้ ม.4/7 ร่มเกลา้ 28
45 02252 นางสาวอารียา  ทศันชยัสิทธ์ิ ม.4/4 ร่มเกลา้ 38 ม.รุ่งกิจ 14
46 02918 เด็กหญิงกมลพร   สวสัดิผล ม.2/1 ขนส่ง4 /สารศารตร่์มเกลา้
47 02122 นางสาวภควดี      อีซอ ม.4/6 คลองสาม


