
สายรถเบอร์
รถหมู่บ้าน

1 1756 เด็กหญิงปพิชญา ย่ีสารพัฒน์ ต้นอ้อ ป.6/2 1
2 2611 เด็กชายเธียวัชร์ วัฒนปัญจสูตร ทรัพย์ ป.6/2 1
3 2612 เด็กชายเธียรวิชญ์ วัฒนปัญจสูตร สิน ป.6/2 1
4 2969 เด็กหญิงปิยาอร ภูจอมข า แพนเค้ก ป.6/2 1
5 2030 เด็กหญิงจิรัฐติกาล อิงเอนุ ฟ้า ป.6/2 2
6 2892 เด็กหญิงกนกรดา อ่อนทอง วุ้นเส้น ป.6/2 2
7 2972 เด็กหญิงปนิสรา ปรีจ ารัส ยูยีน ป.6/2 7
8 1362 เด็กหญิงกรณ์สิริปภา เป่ียมสัตยา โมจิ ป.6/2 9
9 1799 เด็กหญิงณัฐกมล จอมทรักษ์ น  าชา ป.6/2 12
10 1336 เด็กหญิงญาดา คิดค้า หญิง ป.6/2 6
11 1937 เด็กหญิงมีสุข สนอุทา ปลื ม ป.6/2 13
12 1570 เด็กหญิงจุไรรัตน์ โพธิรัตน์ เอ้ ป.6/2 13
13 1811 เด็กหญิงมนต์ธิดา ภูมิ ไอซ์ ป.6/2 17
14 1140 เด็กชายวรพล ไชยทองศรี เซนเตอร์ ป.6/2 18
15 2014 เด็กชายกิตติณัฎฐ์ หนาดค า เกื อ ป.6/2 18
16 2023 เด็กชายธนโชติ สิงหาสาร โตโต้ ป.6/2 18
17 1595 เด็กชายธนกร กุลมงกุฎ เจฟฟ่ี ป.6/2 18
18 1788 เด็กชายภัสภูม กาญจนะสอน ภูฟ้า ป.6/2 19
19 2915 เด็กชายพีรภัทร ปรากฏรัตน์ ภีม ป.6/2 19
20 1333 เด็กชายประสิทธ์ ขันตรี เพ้น ป.6/2 21
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สายรถเบอร์
รถหมู่บ้าน

1 1048 เด็กชายณวัฒน์ กัลป์ยกฤต ต็อต ป.6/2
2 1212 เด็กหญิงสุพัฒตรา ภูบุญลาภ ก่ิง ป.6/2
3 1332 เด็กชายณัฐกร สิทธิจินดา ฟลุ๊ค ป.6/2
4 1368 เด็กหญิงพิชญธิดา วันชูเสริม เฟิร์ส ป.6/2
5 1348 เด็กชายโกเมน ภูซองแมว โกเมน ป.6/2
6 1372 เด็กหญิงกะกันดา นามปัญญานนท์ ลีวายส์ ป.6/2
7 1494 เด็กหญิงกานต์สินี ปาระภา ข้าวสวย ป.6/2
8 1571 เด็กชายปัณณ์ ยนต์ชัย ปัณณ์ ป.6/2
9 1574 เด็กหญิงนิลเพชร แพงค า เอิร์น ป.6/2
10 1598 เด็กชายอณาจักร สีหล่ิง เชลซี ป.6/2
11 1672 เด็กหญิงรัตนวลี เชื อค าจันทร์ แตงโม ป.6/2
12 1704 เด็กหญิงกนกวรรณ มหาวงศ์ ปาล์ม ป.6/2
13 1861 เด็กหญิงณิชชา ค าพิพจน์ แพง ป.6/2
14 1925 เด็กชายจตุภัทร ธูปหอม คุณ ป.6/2
15 2003 เด็กหญิงบงกชมาศ ก้องเวหา ชมพู่ ป.6/2
16 2172 เด็กชายปิยังกูร วิเชียรพันธ์ ป๋ัง ป.6/2
17 2602 เด็กชายศาสตร์ศิลป์ ดลสอาด มาร์ท ป.6/2
18 2986 เด็กชายภีรพัตร์ ผลพันธ์ุ ต้นอ้อย ป.6/2
19 3074 เด็กชายสุดปรีดา ม่วงจันร์ อ้าย ป.6/2
20 2919 เด็กหญิงญาณภัทร นาสุวรรณ อ่ิม ป.6/2
21 2346 เด็กหญิงกวินทิพย์ เหล่ียมสิงขร มะเหม่ียว ป.6/2
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