
 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูมิ  
จุดบริการรถ  เวลา และจ านวนนักเรียนทีใ่ช้บริการรถ 1/2563 

สายที ่1 
อุโมงค์พฒันาการ - ถ.พฒันาการ - ลาดกระบัง14/1 

 

 
 

 

ช่ือพนักงานขับรถ : นายเราะมาน จุ่นบุญ 

             ทะเบียน : 32-1229  กทม.  
                เบอร์โทร  :  088-653-4619 
      เบอร์โทร : หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ต เซอร์วสิ 

    02-136-2514 / 098-007-0229 / 084-438-3026  

จุดบริการ 
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

ก่อนถึงทางแยกข้ึนจากอุโมงค/์อุโมงค ์ 7 05.50 
ม.เกษมบณัฑิต 5 05.55 
(London street ) 2 05.55 
รร. เตรียมอุดมพฒันาการเชา้(5)เยน็(6) 6 06.00 
เมืองทอง 2/2 3 06.00 
ม.ผาสุก 7 06.05 
พฒันาการ 63 1 06.05 
พฒันาการ  65 3 06.05 
พฒันาการ 69 1 06.10 
พฒันาการ 70 1 06.10 
พฒันาการ 48 1 06.10 
ลาดกระบงั 14/1 16 06.40 

รวมนักเรียนทั้งหมด 50  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล ำดบัที ่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 นายนนัทพฒัน์      ภูด่านงวั ก่อนถึงทางแยกข้ึนจากอุโมง

2 นางสาวศิริลกัษมี  เลาะห์หมดั ก่อนถึงทางแยกข้ึนจากอุโมง

3 นางสาวลูกน ้า       กรทิพย ์ ก่อนถึงทางแยกข้ึนจากอุโมง

4 เด็กชายทศพร       สีหมอก ก่อนถึงทางแยกข้ึนจากอุโมง

5 นายธนภทัร  แซ่โพร่ง ม.เกษมบณัฑิต

6 เด็กหญิงนภสร  ไกรชิงฤทธ์ิ ม.เกษมบฌัฑิต

7 นายสุทธิพงษ ์ จอมค าสิงห์ ม.เกษมบณัฑิต

8 นายกนัตก์วี  จิตรีญาติ ม.เกษมบฌัฑิต

9 นางสาวสุนิตา  กนัสุธา London steet

10 นายหฏัฐกร  วงศต์า London steet

11 นางสาวเมษินี  เหล็กกลา้ ร.ร.เตรียมอุดมพฒันาการ 

12 นายสิทธิชยั  พรพระลกัขณา ร.ร.เตรียมอุดมพฒันาการ 

13 นายณฐัพงษ ์ หิรัญธรรมวิชย์ ร.ร.เตรียมอุดมพฒันาการ 

14 นายธีร์วริทธ์ิ  หอมอ่อน ร.ร.เตรียมอุดมพฒันาการ 

15 เด็กชายสิรวิชญ ์ สัมฤทธ์ิ มืองทอง 2/2

16 นางสาวธีรนาฎ  โฉมเฉิด เมืองทอง 2/2

17 นางสาวชนกนนัท ์ เบ็ญจพฒัน์ เมืองทอง 2/2

18 นางสาวจิรการณ์  ปัญจแกว้ ม.ผาสุก (พฒันาการ)

19 นางสาวอภิฤดี  มูลทรัพย์ ม.ผาสุก (พฒันาการ)

20 เด็กหญิงกีรติยาภรณ์  เยน็ระยบั ม.ผาสุก (พฒันาการ)

21 นางสาววาสนา  สาธร ม.ผาสุก (พฒันาการ)

22 เด็กชายคุณากรณ์ แสงศรี ม.ผาสุก(พฒันาการ)

23 เด็กหญิงกนกวรรณ  สินธุเดชากุล ม.ผาสุก(พฒันาการ)

24 เด็กหญิงวรรษมน   กองแซง พฒันาการ 65

25 เด็กหญิงพิมลวรรณ   พว่งภู่ พฒันาการ 65

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุวรรณภูมิ

รำยช่ือนักเรียนขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน 1/2563

อุโมงค์พัฒนำกร - ถ.พัฒนำกำร

สำยที่ 1  



ล ำดบัที ่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

26 เด็กหญิงวนาลี  จดัเจน พมันาการ 65

27 นางสาวปณิตา  อบัดุสลาม พฒันาการ 69

28 นายอิทธิพทัธ์  เหลืองพิมานสกุล พฒันาการ 70

29 เด็กชายไดกิ  โอกาวาระ พฒันาการ 48

30 เด็กหญิงนิชาภา  ทองงาม ลาดกระบงั  14/1

31 เด็กชายภูริณฐั  อยูดี่ ลาดกระบงั 14/1

32 เด็กหญิงพิชชาดา  ก๊กมาศ ลาดกระบงั 14/1

33 นายเจษฏากร  บุญบรรดาล ลาดกระบงั 14/1

34 เด็กหญิงกญัญานฐั  สมานทสิกรณ์ ลาดกระบงั 14/1

35 นางสาวจิรัสยา  พรพทุธิชยั ลาดกระบงั 14/1

36 เด็กหญิงญาณิน  อินทวฒัน์ ลาดกระบงั 14/1

37 เด็กชายชิษณุพงศ ์  ก  าศร ลาดกระบงั 14/1

38 เด็กหญิงพีรดา  สมานทสิกรณ์ ลาดกระบงั 14/1

39 เด็กชายมหกิจ  ลือวิริยะพนัธุ์ ลาดกระบงั 14/1

40 เด็กหญิงพิมพช์นก  จีมกลาง ลาดกระบงั14/1

41 นายอนุพงศ ์  วิใจยา ลาดกระบงั 14/1

42 เด็กชายกษิดิศ  ติรสินถาวร ลาดกระบงั 14/1

43 เด็กชายอนุวฒัน์  สีม่วง ลาดกระบงั 14/1

44 เด็กหญิงจิรัชยา  จ  านงประโคน ลาดกระบงั 14/1

45 เด็กชายทฤษฎี  ก๊กมาศ ลาดกระบงั 14/1

46 เด็กชายชวลัวิทย ์ สุวรรณเป่ียม ตอพ.ขากลบั
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