
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูมิ 
จุดบริการรถ  เวลา และจ านวนนักเรียนทีใ่ช้บริการรถ 1/2563 

สาย 10 
โฮมโปรกิง่แก้ว  ถ.กิง่แก้ว -ถ.ร่มเกล้า (บางจุด) 

            
 พนกังานขบัรถ  :   นายชิงชยั  สงัฆสุวรรณ 

                     ทะเบียน  :  30-0364 สิงห์บุรี 
                   เบอร์โทร   :  086-348-0024 

         เบอร์โทร  :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 
         02-1362514 / 0980070229 
 

 

 จุดบริการ 
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

ก่ิงแกว้ (โฮมโปร)   9 05.50 
ก่ิงแกว้ 11 1 06.00 
ก่ิงแกว้   19(2) 34 (1) 3 06.10 

ก่ิงแกว้  37(2)  37/4(1)  31(1) 4 06.15 
ก่ิงแกว้ 43(4)  41(3)  48(1) 8 06.15 
วดัก่ิงแกว้ 1 06.15 
รุ่งกิจ 9(2)  7(1)  5(2) 5 06.25 
ร่มเกลา้ 28(3)  26(1)   4 06.25 
ร่มเกลา้ 19/2 (3)  19/1(4)  19/7 (1)19 ขากลบั(1) 9 06.25 
รร.สารศาตร์ มา(1) กลบั(3) 4 06.25 
ร่มเกลา้ 21(1)  21/7(1) 2 06.30 
   

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 50  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล ำดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 เด็กหญิงจรรยอ์มล  นาคมาศ โฮมโปรก่ิงแกว้

2 เด็กชายนฐัทพงศ ์ วิทยารจรศาสตร์ โฮมโปรก่ิงแกว้

3 เด็กชายปุณวฒัน์  เตม็พงศศ์รีสง่า โฮมโปรก่ิงแกว้

4 เด็กหญิงกรณิศ   ส าก าปัง โฮมโปรก่ิงแกว้

5 นายธนกร  รอดดว้ยธรรม โฮมโปรก่ิงแกว้

6 เด็กหญิงเกวลิน  พฒุพนัธ์ โฮมโปรก่ิงแกว้

7 นายธรรมสรณ์  โตนน ้าขาว โฮมโปรก่ิงแกว้

8 นายศรยธุ  เพช็รภา ก่ิงแกว้โฮมโปร

9 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ฮาตระวงั โฮมโปรก่ิงแกว้

10 เด็กหญิงสโรชินี  ยิง่นอก ก่ิงแกว้ 11

11 เด็กหญิงพรพิมล  ศรทอง ก่ิงแกว้ 34

12 เด็กหญิงบวรลกัษณ์  รอดพา่ย ก่ิงแกว้ 37

13 เด็กชายวริษฐ์    นิธิเจริญรักษ์ ก่ิงแกว้ 37

14 เด็กหญิงอภิชญา    ทบัทอง .ก่ิงแกว้  37/4

15 เด็กหญิงธญัญาเรศ  พลูประดิษฐ ก่ิงแกว้ 48

16 เด็ฏหญิงกุลนดัดา  สีผ่องใส ก่ิงแกว้ 41  ม.จามจุรี

17 เด็กหญิงเครือวลัย ์ คงธนดิฐ ก่ิงแกว้ 41 ม.จามจุรี

18 เด็กชายสุภเวช  คว้นสมบุญ ก่ิงแกว้ 41 ม.จามจุรี

19 เด็กหญงิณฐัรดา  ตอนราด ก่ิงแกว้ 19

20 เด็กชายอลงกรณ์  รักษาวงค์ ก่ิงแกว้ 19

21 เด็กหญิงอชิรญา    ศรีฉายนาม ก่ิงแกว้ 43

22 เด็กหญิงปพิชญา   ค  าพิลา ระหวา่งซ.ก่ิงแกว้31-33

23 เด็กชายชีวาพฒัน์  จนัทรภกัดี ก่ิงแกว้ 43 7/11

24 เด็กชายชยพทัร์   สมใจ กิงแกว้ 43 7/11

25 เด็กชายศรัณยภ์ทัร  ป่ินทองเจริญ ก่ิงแกว้ 43  7-11

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สุวรรณภูมิ

รำยช่ือนักเรียนที่สมคัร ขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน   1/2563

โฮมโปรกิ่งแก้ว - ถ. กิ่งแก้ว - ถ. ร่มเกล้ำ

สำยที่ 10  



ล ำดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

26 เด็กชายธฤษณชั  มัน่เมือง วดัก่ิงแกว้

27 เด็กหญิงขวญัวริน  รัศมีฉาย 7-11 มบ.สุภาวลัย ์ร่มเกลา้ 19/2

28 เด็กชายกฤตนนั     แพร่ภาษา ร่มเกลา้ 19/2

29 เด็กหญิงอารียา  แซ่เอ้ียว ร่มเกลา้ 19/2

30 เด็กชายสรยทุธ  รัศมีฉาย ร่มเกลา้ 19/1

31 เด็กชายนนธวชั  รัศมีฉาย ร่มเกลา้ 19/1

32 เด็กชายธนภทัร   กิตติพงษอ์นนัต์ ร่มเกลา้ 19/7

33 เด็กชายจีรภทัร  แก่นจนัทร์ ร่มเกลา้19/1

34 เด็กชายจิรัฎธ์  รัตนพิทกัษ์ ร่มเกลา้ 19/1

35 เด็กหญิงพิชชาพร  วณิชพนัธ์สกุล ร่มเกลา้ 19 (ขากลบัอยา่งเดียว)

36 เด็กหญิงศศิวิมล  กาหลง ร่มเกลา้ 28

37 เด็กชายพรสวรรค ์เลิศวิไลศกัด์ิ ร่มเกลา้ 28

38 เด็กชายเอกพฒันธ์  จนัทร์แกว้ ร่มเกลา้ 28

39 เด็กหญิงเอวิรา  โสพนัธุ์ ข้ึนร่มเกลา้ 26  กลบั ร่มเลา้ 9

40 เด็กหญิงศรัณยพ์ร แสงศรี ร่มเกลา้ 21/1

41 เด็กหญิงปาลิตา  ชูเชิด  รร.สารศาสาตร์

42 เด็กชายกฤษชา  กลา้หาญ ร่มเกลา้ 21

43 เด็กหญิงวรฑาภรณ์  เจริญสินรุ่งเรือง ร่มเกลา้ 21/7

44 เด็กชายฐปนพงศ ์ อุดมชยัโชติสกุล รร.สารศาตร์  ขากลบั

45 เด็กหญิงกมลพร   สวสัดิผล ขนส่ง4 /สารศารตร่์มเกลา้

46 นางสาววริษา  แสวงดี รุ่งกิจวิลล่า 7

47 เด็กชายสุชิน  อินทรศิริ รุ่งกิจ 9

48 เด็กชายธนภูมิ  จนัทเสวต รุ่งกิจ 9

49 เด็กหญิงพรรวินท ์  จนัทกุล ม.รุ่งกิจ 5

50 เด็กหญิงตรีทิพยนิ์ภา  ส าอางศรี รุ่งกิจ 5
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